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A lévai takarékpénztár.
(X.) Pénzintézeteink most tartják 

évi közgy üléseiket, amelyeken az igaz
gatóság beszámol a múlt évi gátárko- 
dásáról. Eőttünk fekszenek az évi 
üzleti jelentések és zárszámadások, 
amtlvekből megítélhetjük, hogy melyik 
pénzintézet mily tevékenységgel vett 
részt pénzpiacunk forgalmának lebo
nyolításában.

A múlt esztendőben is részletesen 
foglalkoztunk az eredmények méltatá
sával; kimutattuk, hogy a pénzinté
zetek jól telfogott érdekei nem csupán 
az osztalék nagyobbitása iránt való 
fokozott törekvés lehet egyedül, ha
nem az, hogy a hitelt igénybe vevő 
nagy közönség is ott, az illető pénz
intézetnél necsak kölcsönt, de igaz, 
segítséget találjon. Semmit sem lehet 
ugyanis jobban kihasználni az anyagi 
haszon emelése céljából, mint a hitelt 
kereső adós szorult helyzetét. És ha 
valamelyik pénzintézet csak arra te
kint, hogy adósa minél nagyobb ka
matot s viszont ő a betétek után minél 
kevesebbet fizessen, akkor célját té
vesztette, mert akkor feleslegessé és 
illuzóriussá tette a pénzintézet alakí
tásának valódi okát, amely annak 
idején is az volt, hogy megmentse a 
kis embert az uzsorások karmaiból s 
olcsó hitel nyújtása által talpra állítsa 
a mindenfelől kizsarolt népet. Éa ha 
végigtekintünk azon időkön, amikor 
még nálunk nem voltak pénzintézetek, 
látni fogjuk, hogy a tőke szinte abso- 
lut uralommal nehezedett minden jö
vedelmi forrásra s úgy szíttá magához, 
mint a mágnes a vasat, hogy saját 
súlyát gyarapítsa. Nyilvános ellenőrzés, 
a törvény és hatóságok korlátozása 
nélkül valóságos garázdálkodást vitt 
vighez a kis emberek között s abból 
a jövedelemből, amelyet igy össze ha
rácsolt, uj birtokososztály keletkezett 
a régiek helyén s a közélet nem látott 
belőle egy fillért sem. A tőke elnyelt 
minden jövedelmet anélkül, hogy bár
mit is visszaadott volna. S a nép, 
mely teljesen ki volt szolgáltatva neki, 
n>ég csak nem is panaszkodott, mert 
iiiszen az uzsorás nem hívta, az pe
dig, hogy a végszükség kényszeritette 
a kö csőn felvételére, indokul soha ttem 
szó gá t a kölcsönügylet érvénytele- 
nitesére.

Ji bb gondolkozást), komoly fér
fiak agyában szülemlett meg a taka
rék pénztárak s ehhez hasonló pénz
intézetek eszméje. És bizony a kis 
emberek csak áldva emlegethetik az 
alapítók emlékezetét, mert ők egyenlő 

féllé tették a hitelnyújtó és hitelt ke
reső ekzisztenciákat. A nyilvános 
ellenőrzés, a törvény, de különösen a 
pénzintézetek alapítása után keletkezett 
egészséges konkurencia lehetővé tették 
minden szorgalmas és iparkodó pol
gárnak, hogy olcsó kölcsön segélyével 
magának jövőjét megalapozhassa, élet
fenntartásának eszközeit olcsón meg
szerezhesse.

Ezúttal azonban nem ez az ok 
késztetett engemet e cikkem megirá- 
Bára, hanem egy más olyan indok, 
amely bizonyára jóleső örömmel tölti 
el minden lévai polgárnak a szivét, 
A lévai pénzintézetek ugyanis tiszta 
nyereségüknek egy részével a jótékony
célt is szolgálják, amennyiben kisebb- 
nagyobb adományokban részesítik köz
hasznú egyesületeinket, egyházainkat 
és iskoláinkat, Ezek közül pedig iga
zán kimagasodik a lévai takarékpénz
tár, amely a múlt évi jövedelméből 
is 5414 kor. 52 fillért áldoz közcélra 
s amint a kimutatásból olvasom, a 
múlt év végéig jótékony célra 147.025 
kor. 32 fillért fizetett, tehát többet, 
miut amennyi az alaptőkéje volt.

Léva városának minden közintéz
ménye elvezte ezen pénzintézet jóté
konyságát. A város közönségének a 
fejlődés utján való előrehaladása min
denkor önzetlen támogatót talált benne 
s mondhatjuk, hogy ott, ahol e célból 
áldozatról volt szó, mindig az első 
helyen találtuk.

Ezen pénzintézet csakugyan 
Léva városáé, mert ennek érdekeivel 
mindenkor azonosította magát. Műkö
désének ez a része az, amely mind
nyájunk elismerését és háláját érde
melte ki. Ebből láthatjuk, hogy, mint 
okos és körültekintő jó gazda, nem
csak a saját tisztességes munkával 
szerzett vagyonát tudja gyarapítani, 
de ott íb előljár, amikor a jótékonyság 
gyakorlásában és a közérdek szolgá
latába*  anyagi áldozatokról van szó.

Anélkül, hogy a többi lévai pénz
intézetek érdemeit kisebbíteni akarnám, 
lehetetlennek tartotiam a lévai takarék
pénztár múlt évi zárszámadása felett 
anélkül napirendre térni, hogy ezen 
a helyen Léva városa és vidéke kö
zönségének köszönetét és elismerését 
ki ne fejezzem akkor, amidőn azt lá
tom, hogy ez a pénzintézet nem csu
pán tőkegy üjtő és dividenda szaporító 
vállalat, de közéletünk minden fázisá
ban tevékeny részt vesz s tekintélyes 
jövedelmének tekintélyes részét visz- 
szajuttatja a közcélnak és a közjónak.

A siketnéma gyermekek védelme.

A modern szellem egyik legnemesebo 
8 leghumánusabb megnyilatkozása az egyre 
fokozódó gyermekvédelemben gyökerezik. 
Ez a szellem magához emeli a gyengét, aa 
erőtlent, a szerencsétlent és bizonyos vádé
it mben részesíti. E művelet biztos úttörője 
a társadalom haladásának s nemesbülésének. 
Számos szociális megfigyelés arról győz 
meg, hogy minden egyes társadalom csak 
a gyengék s a szerencsétlenek védelmezése 
iránt haladhat előre. Épp ezért minél ma
gasabban áll valamelyes társadalom a fej
lődés sorozatában, annál jobban, kizáróla- 
gosabban gondozza, neveli a gyengét és a 
szerencsétlent. Ennek kapcsán őszintén be 
kell vallanunk, hogy Magyarországon a 
gyengék és a szerencsétlenek gondozása 
még nem áll azon a fokon, miut pld. a 
müveit nyugat egyes társadalmaiban.

Ez velejében szülöoka a lassú s bizony
talan jellegű társadalmi tökéletesedésünknek. 
Szociális rétegeink között találunk részeket, 
melyek teljesen műveletlenül állanak. Ide 
sorozhatjuk elsőbben hazánk siketnéiuáinak 
azon nagy részét, akik ezidöszerint minden 
nevelés-oktatás nélkül nőnek föl.

Körülbelül 20 ezerre tehetjük Magyar
ország sike'némáinak a számát. Ezek között 
5000-nél több a tanköteles korú slketnéma 
gyermek. Nevelés-tanításban jelenleg azon
ban csak 1400 siketnéma gyermek részesül, 
a tönbi semmiféle iskolai nevelés-oktatást 
nem kap.

Vájjon nem találjuk e ezt ésszerűtlen
nek és a kor tökeletesedésével össze nem 
egyeztethetönek, hogy még most is a XX.-ik 
században is, ennyi műveletlen lélek van 
a modern társadalomban ? bizonnyal igen. 
Ott, ahol annyi lélek marad teljesen műve
letlenül, a modern társadalomról szó sem 
lehet. Az igazi haladás, s tökéletesedés 
csak abban a társadalomban lehet, ahol 
minden egyes egyén, tehát épp úgy a nor
mális, mint abnormis egyén megfelelő vé
delemnek s nevelésnek a birtokosa.

Egyet azonban el kell ismernünk, ne
vezetesen azt, hogy hazánkban pld. az ok
szerű gazdaság sokkal jobban hajlik a 
fejlődéséé a tökéletesedés követelményeihez, 
mint a népművelés. Nyilvánvaló, hogy az 
okszerű gazdaság minden talpalatnyi földet 
igyekszik a művelés kereteibe belehelyezni. 
Tehát a vadvizéé, kavicsos, homokos stb. 
egyszóval a hibás, gyenge területet éppen 
úgy műveli, mint, a normálisát. E területek 
megművelésénél semmiféle áldozattól sem 
riad vissza, mert tapasztalatai meggyőzték 
öt arról, hogy minden területet, még a 
leyhibáiabb, a leygyinyéhb is kellő művelés
sel értékesithető. Közoktatásunk tényke
dése jóformán csak a jó, a normális terü
letek müvülésére irányul, mig ellenben az
u. n. abnormis területek pedig parlagon 
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hevernek, Kétséget nem szenved, hogy ez 
a művészet legkevéebbé sem mondható 
tökéletesnek. A müveit talajok közé ékelt 
parlagok nemcsak értéktelenek, t. i. meg
levő minőségükben, hanem egyúttal csök
kentig s megnehezítik a müveit területek 
tökéletes hasznosítását is. Amennyibeu a 
rajtok tenyésző gyom megfertőzi a jó terü
letek termését ie. Vannak egyének^ akik 
azt hangoztatják, hogy az állam, vagy a 
társadalom elsősorban az épérzékü gyerme
kek védelméről s neveléséről gondoskodjék 
s csak mintegy 5-öd 6 od sorban a fogya
tékos érzékű gyermekekről

Ez a hangoztatás nem egészen helyes. 
?,z, aki ismeri a szociális élet feltételeit, 
jól tudja, hogy pld. a tanulatlan siketnéma 
sokkal nagyobb terhe a családnak ée a társa
dalomnak, több szociális súrlódást okoz, mint 
» tanulatlan epérzékü. Az u. n. életiBkola 
rendszerint jóravaló és hasznos egyént ne
vel az épérzéküböl, de a tanulatlan siket- 
nemával szemben tehetetlen. Ezzel azonban 
nincs szándékunk követelni, hogy a társa
dalom, vagy az állam a siketnémák védel
mét és nevelés-oktatását feléje helyezze az 
épérzéküekének, de igenis kívánatos, hogy 
a siketnémák a jelzett tekintetben éppen oly 
bánásban részesüljenek, mint a normális gyer
mek. Ne maradjanak műveletlenül, hanem 
ök is iészesüijenek a védelem és a neve
lés-oktatás áldásaiban. Nem szorul bővebb 
magyarázatra, hogy a siketnémák nevelés
oktatása nemcsak humánus, hanem egyúttal 
bizonyos társadalmi szüksegszerüség. Láthat
juk tehát, hogy a siketnémák nevolés-okta- 
tása minden egyes ogyén érdeke. Épp oly 
érdeke a társadalomnak, mint az államnak, 
be erdeke s ezzel együtt joyos kívánsága 
a szülőnek. A szülő joggal követelheti az 
allémtól, hogy no csak az épéraékü, hanem 
a siketnéma gyermeke is legalább oly isme
retek birtokába jusson, melyek az életben 
való kellő boldoguláshoz szükségesek.

Összevetve az előadottakat, röviden 
láthatjuk, hogy a siketnémák tankötelezett
ségének kimondása elodázhatatlan állami fel
adatok közé tartozik. Maga-magától értető
dik, hogy a siketnémák tankötelezettségének 
kimondásával egyidejűleg szaporítani kell 
a siketnémák intézeteinek a létszámát ie, 
amennyiben a jelenleg fenálló 16 intézet 
édes kevés a valamennyi tanköteles korú 
siketnéma gyermek befogadására. Az inté
zetek szaporításával azok anyagi ügyei is 
kerülnek előtérbe. A felállítandó intézeteket 
a legkevéebbé sem szabad oly laza és bi
zonytalan alapokra helyezni, mint a meg
lévőket. Épp ezért addig, amíg az állam 
maga nem veszi kezébe az intézetek 
anyag, ügyeit, a siketnémák tankötelezett
ségének kimondásáról szó sem lehet. Arra 
a humanizmusra, melyre a mostani intésetek 
támaszkodnak, nemcsak a közel jövőben, 
hanem már most sem lehet építeni. Ez 
végeredményében az intézetek pusztulásit 
eredményezné.

Hátra van még az intézetekből kike
rülő siketnémákról való gondoskodás, mely 
abból áll, hogy minden szegényebb sorsú 
siketnéma egy neki megfelelő pályán nyer
jen kiképzést s ennek megtörténte után 
állandó és biztos kenyérkereset-forrásnak 
legyen részese. Erre különösen a eiketnéma 
leányok szorulnak rá, akiket minden fog- 
lalsozás nélküliség a züllés külömbözö neme 
fenyeget. Épp ezért a siketnémákat gyá- 
molitó egyesületek arra törekszenek, hogy 
a hűk számára tanonc otthonok, a leányok 
számára pedig varró-iskolák létesüljenek.

Hogy azonban a siketnémákat gyámo- 1 
litó egyesületek kitűzött céljukat elérhessék, 
a társadalom hathatós támogatására szo
rulnak.

Szobolovszky István.

A siketnémák között.

A körmöcbányai siketnémák intézeté
nek tanárai és növendékei e hó 12,-én dél
után igen tanulságos és megható előadásban 
részesítették városunknak a siketnémák 
iránt érdeklődő közönségét, amely ez alka
lomra szép számmal jelem meg a város 
háza termében és a legnagyobb érdeklő
déssel s lankadatlan figyelemmel hallgatta 
meg a majdnem két óra hosszáig terjedő 
előadást, melyet Váradi Zsigmond, intézeti 
igazgató nyitott meg, aki melegen átérzett 
beszédében szakavatottsággal tárgyalván 
a siketséget s annak okait, történeti alapon 
foglalkozott a siketség gyógyításának a 
múltban felmerült különféle módozataival 
s ennek kapcsán kimutatta, hogy hazánkban 
ez idő szerint 16 siketnéma-intézet van. 
Ezek azonban nem képesek a siketségben 
szenvedők befogadására s ezért még mindig 
több százra rúg azoknak a száma, akik 
tanításban egyátalán nem részesülhetnek.

Érdekesen fejtegette a siketnémák ta
nításának régi és jelenlegi módszerét, amely 
nemcsak a külföldön, de nálunk is már 
általánossá lett és jónak bizonyult arra 
nézve, hogy a társadalomnak ezen szeren
csétlen és szánandó lényei hosszú és fárad
ságos eljárás ée oktatás után a beszédet is 
elsajátíthatják a ezáltal az emberiségnek 
hasznos tagjaivá lehetnek.

Beszéde végén a jelenvoitak szives 
pártfogásába ajánlotta a „Siketnémákat 
Gyámolitó Körmöcbányai Egyesületet, 
amely társadalmi utón is lehetővé akarja 
tenni nemcsak a tanköteles korban levő 
siketnémák kiképezését, hanem az intézet
ből kikerülök r zámára műhelyeket akar 
állítani. Erkölcsi és anyagi gyámolitója akar 
lenni azoknak, akik magukra hagyatva 
esetleg elzüllenek és a társadalom terhére 
válhatnak.

HicBZÜ'k, hogy városunk lelkes közön
sége is készséggel fogja támogatni a nemes 
célt és tömegesen belép a nevezett egye
sületbe, melynek tagjai háromfélék ; úgy
mint alapítók, pártolók és rendesek. Az 
alapitó tagdíj öl) korona egyszer s minden
korra, amely 5 év alatt ]0 korona részle
tekben is törleszthető. A pártolódij évi ö, — 
a rendes tagdíj pedig évi 1 korona. — Az

tárca.
Gondolatok a dalról, zenéről.*)

Irta : Köveskuty Jenő. 
Folytatás.

És a görögöknek ez a szép zenéje egy 
roppant vihar következtében örökre elné
mult. Északról, keletről a barbár népeknek 
roppant áradata tódult délre, nyugatra s e 
vad nepek elpusztítottak mindent, amit az 
ó-kor műveltsége alkotott. Költészet fele
désbe merült, művészi képek elpusztultak, 
szobrok föld alá kerültek, fényes templomok 
rombadöitek. Velük semmisült meg az ó-kor 
zenéje is. A barbár népek azután e romo
kon ütöttek tacyát, s mert a tökéletese
désre ök is képesek, sőt hivatva voltak, a 
régi műveltségnek romjain uj műveltség 
építéséhez láttak. Csaknem ott kellett nekik 
kezdeni, ahol az ősember kezdte: élűiről. 
Csakhogy ez az újonnan épülő műveltség 
egészen más volt, mint a rombadőlt. Az 
zordon, erőteljes, kegyetlen, pogány. Ez 
nyájas, gyöngéd, imádságos, keresztény. 
Mert az uj jövevényeknek, — a mi 
őseinknek — bármily hatalmas, vad hóditók 
voltak is, meg kellett hódolniok egy náluk- 
nál is nagyobb hatalomnak ; a keresztény
ség világot átölelő nemes, hatalmas, ember
szerető kultuszának.

•) Sssrsö felolvasta a Lévai Katb. Kiir február 
3-diki daleatdlydu.

A dal- és zeneművészet tehát ismét 
csak gagyog, gögicsél, mint a csecsemő, 
üe az egyház pártfogása alatt csakhamar 
kifejti erőit. Szelíd szerzetesek, mogorva 
kolostorokban fejlesztik azt az éneket és 
zenét, melyen a templomokban a buzgó 
hivek épülnek : a keresztény egyházi zenét. 
Sötét román nagy gótikus templomokban 
egyszerű, de fölséges dallamokkal lép ie) 
ez az ének, de nehány század és már oda 
fejlődött, ahova fejlődnie céljánál, feladatá
nál fogva nem lett volna szabad. Hogyan 
el is tud fajulni még a legszentebb művé
szet is. A mesterkedés, a müvészkedés, a 
nagyot- éa különöset akarás, a középkor 
nemes, egyházi zenéjét képtelen irányba 
fejlesztette. A X\ . század zenészei világias 
szellemet vittek be az egyházi seaébe, 
ahonnan ezt kiüldöznünk még máig sem 
sikerült. Szerelmes, sőt gyakran frivol nép
dalok motívumaiból szerkesztettek össze 
aagy zenei kész'ettel előadott miséket, 
melyeket aztán az illető népdalokról nevez
tek el. Vörös-orr,- vagy Csókolj meg — 
misének. Nagy botrány volt ez, melyet a 
zeneművészet helytelen irányban való fej
lesztésével a renaissance zenészei elkövettek. 
Nagyban hozzájárult ez is, más visszaélé
sekkel együtt a protestantizmus gyors 
terjedéséhez, hiszen nem ok nélkül mondja 
Erasmus, azon kor legnagyobb tudósa : 
„Mesterkélt és szinháziaa zenét vittünk be 
templomainkba. A szólamok úgy tolakodnak 
és úgy kiabálnak, amint a görögöknél és 

rómaiaknál soha sem tették." Egy másik 
tudós pedig igy panszkodik : „Akkora 
vakság lett úrrá a templomi zenében, hogy 
még urfelmutatás alatt is frivol dailamok 
szólalnak meg. "Az egyház belső reformá
ciójával egyidöben azonban az egyházi 
zenét is megfelelő módon reformálta 
minden idők legfölségesebb egyházi ze
nésze : Palestrina. Azonban, a régi emlékek 
mintha visszatérnének, mert mai napaág is 
gyakran hallunk a templomban itt-ott nem 
oda való zenét.

De hát a világi dal és zene talán 
elhallgatott a középkorban ? Voltak, akik 
el akarták hallgattatni, mert a vallásos 
erkölcsöket fiitették tőle. Az egyház em
berei voltak ezek. Törekvésök azonban 
teljesen sikertelen maradt, mert a világi 
dal az egész középkoron át élt, sőt virág
zott, s ellenzői csak annyit értek el, hogy 
a dalokat, fájdalom, a mi számunkra senki 
som jegyezte fel. Pedig rendkívül bájos, 
illatos dalok lehettek azok a trubadurdalok, 
melyeket e'őkeiő lovagok Írtak, dallamosi- 
tottak és énekeitek rendszerint hölgyeik 
gyönyörködtetésére, kalandokról, édes sze
relemről.

Stá’.adok múltak s ebből a trubadúr
költészetből fejlődik ki az egyházi zenének 
erős ráhatásával a XVIII. és XIX. század 
bán az a müsene, melynek néhány remekét 
ez alkalommal fogjuk hallani. Csodálatosan 
nagy szellemek támadtak, akik az emberi 
örök érzelmeket utolérhetetlen lángszivve
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Eazgató értekezését a tanítás eredményének 
gyakorlati utón való bemutatása követte.

Hribik Aladár, földink, az intézetnek 
,.avik buzgó tanára, eeymás után mutatta 
,ie az intézet I., II, III., V. és VII. osztá
sából lehozott öt növendéket. Amikor az 
,.|sö osztályba járó kedves, kis Orünvuld 
Margit a tanár által hozzó intézett kérdé
sre a már eddig elsajátított néhány szót 
ttelmesen kimondotta, — a hallgatóság 
óraiban sok szüiönek — a siketnémák 
unt táplált Bzánalom-érzete mellett — 
riimköny tolult szemére.

A négy eiketném*  fiú pedig a tanár 
lkairól kiváncs'an lesve és figyelemmel 
olvasva a kérdéseket : azokra szokatlan 
mpa hangon, erősen tagolva, de jól ért

ető és teljes mondatokban adta meg a 
ulogystalan feleletet s ezt a nagy táblára 

hibátlanul felírták. A felsőbb osztálybeliek 
sgyobb számtani példákat oldottak meg 
a legidősebb fiúval, aki vármegyénk tér

epét is lerajzolta a táb ára, — a tanár 
sióságos és jól sikerült földrajzi vizsgála- 
ot produkált.

A lelki örömet nyújtó szép előadásért 
közönség hálás és őszinte elismerését a 

olgármester meleg szavakkal tolmácsolta, 
ki a nehéz, de nemes és emberbaráti 

munkához erőt és kitartást kivánt a párat- 
„n szorgalmú tanári karnak.

A siketnémákat gyamolitó egyesületbe 
eddig beléptek : Báthy László, dr. Kmoskó 
Béla, dr. Laufer Arthur, dr. Weisz Lipót 
s egy névtelen alapitó tagoknak, — Faragó 
Ssmuel, dr. Gyapay Ede pártoló tagoknak, 
— Ortmann Fidél, Jaross Ferenc, Jónás 
nure, Gbimt-ssy János, Svarba Endre, Bá
nyai Ferenc és Klain Ármin rendes tagok
nak, — Levaticli Gusztávné úrasszony — 
mint értesülünk — előadás után az intézet 
öt növendékét gyümöccsel ajándékozta 
meg.

Különfélék.
— A vármegye székhely kérdése. 

A varmegye törvény balt sági bzottsaganak 
e hó lü.-eu tartott rendkívüli közgyüesén 
került napirendre a belügyi kormánynak 
azon ieirati, amely a varmegye törvényha
tósági bizottságának 1907. évi december hó 
12.-eu hozott azon határozatát, hogy a vár

megye székhelye Aranyosmarótról Lévára 
helyeztessék át, — nem hagyta jóvá. A 
leirat tárgyalásánál a megyei párt nevében 
dr. Kmoskó Béla a fennálló törvények alap
ján megindokolt, érvekben gazdag beszédé
ben kimutatván a belügyi kormánynak a 
vármegye autonóm jogát sértő határozat 
érvénytelenségét, — kijelentette, hogy a 
párt a kormány ezen határozatában nem 
nyugszik meg és minden erejével folytatni 
fogja a vármegye székhelyének áthelyezése 
ügyében megindított jogos küzdelmét.

— A hercegprímás születésnapja. 
Kiiseary Kolos bíboros hercegprímás ma egy 
here töltötte be hetvenkileneedlk születési 
évét. Az egyházfejedelem, akit ez alkalom
ból a legfelsőbb körök is részint táviratilag, 
részint személyesen üdvözöltek, — ezt a 
nevezetes évfordulót egész csendben ülte 
meg budavári palotájában, A katb. tanügyi 
tanács e hó 17.-én délután 5 órakor fenyes 
tárgysorozat keretében ünnepelte a herceg
prímás 80.-ik születési éa biboreágának 20.-ik 
évfordulóját. Az ünneplésben nemcsak a 
katb. világ, hanem a hazai társadalom min
den osztálya élénk részt vett.

— Főispánunk ünneplése. Azon 
alkalomból, hogy a király vármegyénk főis
pánjának, Kürthy Lajos cs. és kir. kama
rásnak és törvényes utódainak hosszas és 
közhasznú tevékenységéért a bárói méltó
ságot adományozta,— a vármegye közönsége 
méltó ünneplésben részesítette a királyi 
kegy által kitüntetett főispánt, aki e bó 
14-en, az esti vonattal éraezett Aranyos
maróira, ahol a vasúti állomáson nagy kül
döttség élén dr, Belicza Pál fogadta s 
üdvözlő beszedet intézett a köztiszteletben 
auó főispánhoz, akit a közönség zenés fak- 
ly átmenettel tisért a kivilágl ott utcákon a 
varmegye háza elé, amelynek bejárata előtt 
felállított díszkapunál dr. Persay Ferenc 
üdvözölte. — Masnap rendkívüli közgyűlés 
volt, amelyre a főispánt küldöttségueg hív
ták meg. Alailáth István, alispánnak üdvözlő 
beszéde után Bátliy László, prépost a nála 
megszokott szónoki hévvel, szép szavakban 
méltatta a főispán érdemeit. A közgyűlés 
után, amely elhatározta, hogy Batby László 
üdvözlő beszéde egész terjedelmében a 
jegyzőkönyvbe írassák, — a iöiapáu a tisz
telgő küldöttségeket fogadta. A tisztelgések 
után a casino nagytermében 200 terítékű 
fenyes társaséiéd volt, melyen lelkes óvá- 

cióban részesítették a főispánt, aki iránt 
kitüntetése alkalmából mi is tisztelettel 
rójuk le őszinte üdvözlésünk adóját.

— Az izr. nöegylet tánceetélye. 
Az izr. nöegylet a lapuik előző számában 
már jelzett, a Baba-tündér (táncegyveleg) 
gyermekelöadással egybekötött táncestélyét 
folyó évi március hó 4.-én, a városi vigadó 
dísztermében fogja megtartani. A ritka és 
szép élvezettel kecsegtető előadás iránt, 
melynek próbái már folyamatban vannak, 
városszerte igen nagy az érdeklődés.

— Ingyenes tanoncoktatás. Az 
Ipartestüieteű országos Szövetsége azon 
kérelmét terjesztette fel a kereskedelmi 
miniszterhez, hogy a tanoncok oktatását is 
tegye ingyenessé. A miniszter e napokban 
leiratot intézett a szövetséghez, amelyben 
arról értesíti, hogy kérelmének teljesítésére 
nézve a vallás- és közoktatásügyi minisz
terrel már megkezdette a tárgyalásokat s 
ha ezek eredményre veretnek, rövid idő 
alatt a tanonciskolákban is ingyenes lesz 
az oktatás.

— A kereskedö-ifjak jelmez-estélye. 
A kereskedö-ifjak társulata e hó 11.-én, a 
városi vigadó nagytermében tartotta meg 
farsangi jelmez-estélyét, amely — tekintve 
a mulatság helyét — az idén még a szo
kottnál is fényesebben sikerül*.  Az estélyen 
a hölgyek nagy része hazánk különféle vi
dékének szép és tes öi je'mezében vett 
részt a mulatságon s a jelmezek is nagyban 
fokoztak az estély sikerét. A bálanyák 
voltak : Boros Gyuláné, Braun Adolfné, 
Engel Gyuláné, Fenyvesi Károlyné, Lázár 
Emilné, Líebermann Jakabne. Steiner Sán- 
dorné, dr. Szilárd Samumé és We sz Gyuláné. 
— A francia-négyeseket 60 pár táncolta. A 
gyönyörűen kiv.lagitott, de nem eléggé 
fűlött teremben, melynek egyik része es 
a'kalommai dohánytözsdének, cukrászdának 
stb. volt használva, — a fáradhatatlan párok 
még a hajnali ónkban is vígan járták a 
lassú-csárdást,

— Miniszteri köszönet. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Cztky Vilmos nagy
szombati érseki tógimnáziumi tanárnak, aki 
az alsópéli r. Katb. hitközségnek ovoda 
céljaira 1400 korona értékű házat adomá
nyozott, — elismerését és köszönetét nyil
vánította.

— Farsangi estély. A lévai iparos 
olvasókör e hó 26.-an, farsang vasárnapján

tudták hangokba önteni. A vidámságot 
Mozárt, a természet szépségének bámulását 
Haydn, az emberi élet fajdalmait a minden 
idők legnagyobb zeneóriása: Beethoven 
lejezte ki szinte félisteni erővel és isteui 
ihlettel. Uát nem volt-e igazuk a görögök
nek, akik a zenét Isten ajándékának tar- 
touák ? Mendellsohn zenéje olyan, m nt a 
ho.dsugár, Chopin zenéje távolról hangzó 
zokogás és mint valami végtelenül finom fá
tyol lebeg el lelkünk előtt. Az orosz 
T chaikovszky zenéje nehéz sóhajtás, néha 
prd g úgy hangzik, mint valami téli rege. 
Eb uagyon sokan vannak az emberiségnek 
o gyönyörei, akiket azonban rendre fel nem 
sorolhatok,

* » *
Hogyan iett és hogy fejlődött a zene, 

' végigkísértük. A zenét az érzelem 
u te, a zene lényege érzelem : nem adhat 
Hit, mint ami lényege, tehát nem adhat 

u-ást, mint érzelmet. De ennek aztán nincs
k.iejezöbb nyelve a zenénél. Érzelmet a 
■"költő is, a festő is, a szobrász is nyújt, 

' tniidaz az érzelem, amit ezek tolmácsol- 
; ■‘•k, csak az értelem szűrőjén keresztül 
j hat kifejezésre. Amidőn tehút hozzánk 

már vészit kösvetlenségébö1, mint a 
'- p’ugár, csak gyöngén melegít, ha üvegen 

resztül, mintegy átszürödve aüt ránk.
A zene, mint kizárólag az érzelem 

' fflve, egyenesen hat szervezetünkre, aa 
< rte'ern minden segítsége nélkül, s közvet-

lenül kelti, mozgatja, kergeti, korbácsolja 
fel szenvedelmünket. Innen van a zenének 
minden más művészeiénél erősebb hatása. 
Minthogy azonban a zeuének az értelemhez 
semmi, vagy nagyou kevés köze vau, 
minthogy nem áh az értelem ellenőrzése 
alatt: a zene a legfékteienebb, legcsapon- 
góbb művészet egysz-ismind. Egyik pilla
natban suttogó szellő, a másikban tomboló 
Vihar ; most a iegedesebb hangulatba ringatja 
lelkedet, de egy pillanat, és már a legtom- 
bo óbb szenvedelmek hullámai ragadnak 
magukkal, ha van sze vezeted egyáltalában 
a zenei szépségek megérzésére.

Képes a zene a I gmagasabbra, a leg
mélyebbre, mit az emler érezhet; de képes 
a selejtesre, frivolra, elit a rútra is. Van 
komoly és nemes sete amely nevel, fölemel, 
nemesit. Van olyan zene, amely megront. 
Amannak megérzéséhez magasabb zenei 
nevelésre van szükség. Emez lágy és 
olvadó melódiákká: gyanútlanul lopja be 
lelkűnkbe a mérget.

Népdalaink, kivált a régebbek, több
nyire komolyak es nemesítő hatásúak. Az 
újabbak gyakran selejtesek, éraeigősok, 
hatásvadászók. A tánc zene rendszerint 
érzéki zene, oár van magasabb fokú tánc
muzsika is. Az újabb operettek már 
bevallottan frivolak, és nem is akarnak 
magasabb műélvezetet nyújtani. Szomorúan 
jellemző mai társadalmunkra, hogy est a 
zenét keresi legjobban. Igaz, hogy a 

nemesebb müzene megérzéséhez nagyobb 
zenei iskolázottság volna szüséges, miut 
aminö nálunk ez idő szerint található.

Még valamit a zenészekről. Amilyen a 
zene, mint a művészet, olyan a zenész, 
mint kedély. A zenész-ember az érzelmek 
feneketlen tenger hullámaiban hányatva 
különleges egyénné művelődik. Mintha az 
eszével is érezne és a szivével gondolkoznék. 
Ha a zenét élethivatásul választja s egészen 
alámerül annak mélységeibe, akkor még 
éppenséggel nem e világból való. Olyan, 
mint egy érző ideg: folyton zeng, fáj, 
érez. Ha közénk téved, hát kivételes 
bánásmódra, szinte kíméletre szorul. Leg
több vérbeli zenészen fellelhetők annak jelei, 
hogy egy messze bűvös-bájos hangulatvi
lágban él. Olysn, mint az alvajáró: meg ne 
érintsd, mert a magasból lezuhan a földre. 
Persze : ez a kép csak azokra illik, akik a 
komolyabb müienével foglalkoznak. Hiszen 
csalt ennek a zenének vannak mélységei. 
Az ilyen zenével foglalkozók rendszerint, 
magasabb lelkek de a gyakorlati élet sivár te
rületén néha alig tudnak mozogni. Gyakorlati 
htaznot nem igen hajtanak, de magasabb 
érzelmeik fölemelő és a nevelés szempont
jából rendkívül becses közkincsével dúsan 
kárpótolnak mindnyájunkat.

Vége.
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Scbmidt-József vendéglőjében családias jel 
legű estélyt rendez, melyre külön meghívót 
nem bocsátanak ki, de a tagok vendégeit 
is szívesen látják. Belépő díj fejében az 
urak 1 koronát fizetnek.

— Óvólntőzkedések a kolera ellen. 
Egyelőre csak némely szükségesnek látszó 
óvóintézkedésröl van szó. A múlt évi kole
raveszély nagyobb bajok nélkül múlt el 
nálunk ; nem bizonyos azonban, bogy nem 
ujul-e ki a tavasszal? A bécsi orvosi tanács 
is ilyeneket gondolhatott, amikor a legutóbbi 
ülésén elhatározta, hogy a járványbarakokat 
kijavíttatja s intézkedett, hogy a járvány
bizottság egyelőre csupán korlátolt hatás
körrel megalakuljon s az esetben, ha netán 
kolera fertőzést konstatálnának a város köz
egészségét veszélyeztető közelségben, akkor 
a járvány bizottság működését rögtön teljes 
apparátussal meg fogja kezdeni. — Azt 
hisszük, nem volna fölösleges, ha a mi ha
tóságaink is idejekorán szervezkednének.

— Tea-estély. A Lévai Kath. Kör e 
hó 27.-én a saját helyiségeben tea-estélyt 
rendez. Külön meghívók nincsenek kibo
csátva. A tagokat és azok vendégeit szíve
sen látja az egyesület vigalmi bizottsága. 
Belépőjegy személyenkint 60 fillér. A tán
cot műsor előzi meg. 1. Kupié cigányzene
kar kísérettel. 1. Betörök, vígjáték 1 fel
vonásban. 3. Hegedű-szóló, az obsitos, 
Luxemburg grófja, C'zigányszerelem, síb. 
operákból. 4. Mézesbetek után, dialóg. 5, 
Énekszám, hegedű kísérettel.

— Keformok a pénzügyőrségnél. 
A pénzügyőrség színvonalának emelése ér
dekében a magyar és osztrák pénzügymi
niszterek több újítást terveznek. A hadügy
miniszter kü'ön rendeletben meghagyta, 
bogy ezentúl a katonaság és a pénzügyőrség 
hozzátartozói között a tisztelgés kőtelező. 
Ujitáskép felemlítendő még, bogy a vizsga 
nélküli fővígyázó két, a vizsgázott fővigyázó 
három osíllsgot, a szemlész pedig őrmesteri 
jelvényt kap. A ksrdbojtot ki fogják 
cserélni.

— Hangverseny és táncestély. A 
körmöcbányai állami főreáhskola folyó évi 
február hó 18.-án, tegnap este, a Szarvas- 
saálfó nagytet mébeó, az Aiumneum-Egyesü et 
javára, hangversennyel egybekötött tánc
estélyt rendezett. A hangversenynek nyolc 
számból álló szép műsora bizonyára nagy 
élvezetet nyújtott a város közönségének.

— Jóleső figyelem. Ma még akkora 
köztünk a széttagoltság, hogy újságba te
hetjük a fennkök gondolkozást! emberek 
neveit. Oda valók, mert elég ritkák. Jól 
esett hallanunk, jól fog esni olvasóinknak 
is, hogy múlt vasárnap, mikor Lápén István 
csizmadia-iparost temettük, Zichy Frigyes 
gróf Komáromszemeréröl, ahol a megboldo
gult fia kánrortanitó, a következő sürgönyt 
küldte : Lápes litván kántor tanító Léva (Ko- 
háry-utca.) Loyadja leyöszmtébb részvétünket 1 
Zichy Fi'iyyes %rif és családjj.

— Áthelyezések. A hercegprímás 
Buuer Antal nagykereskenyi adminisztrátort 
Nagysárőba, Schtnal Rudoit pilismaión ad- 
mini. ztrátort Nagykereskénybe helyezte át 
hasonló minőségben.

— Az óriási kalapok alkonya. Még 
messzire van a tavasz; de elöhirszőkei, a 
divathirek, már megérkeztek. S ezek a hirek 
ezúttal valóságos forradalmat jelentenek, 
mert az ízlés teljesen átvállozóban van. Az 
óriás-kalapok napjai megvannak számlálva 
s a női b*Í.  fül, hom ok és szemek s: épségé 
ismét vissza fogják nyerni jogaikat. El fog 
tűnni az a sok kalapszörnyeteg, amely 
beárnyékolta az arcot a a kalapokkal együtt 
természeteién eltűnnek a veszedelmes bosszú 
tűk is. Sőt mi több, a tavasszal divatos 
kalapok szélei felfelé vannak csapva és a 
divatszin a — kék lesz.

— A Kath. Legényegylet február 
12,-iki házi mulatsága várakozáson felül 
sikerült a az egyleti helyiség ismételten 
szűknek bizonyult ; s meglátszott, hogy a 
közönség is kezdi már méltányolni a veze
tőség azon törekvését, hogy a helyiség 
mielőbb kibővittessék. A szereplők teljesen 
kielégitették az igényeket. Szépen adta elő 
Major Ilonka k. a. „Az ellő pongyola**  c. 
monológot ; s Csuvara László e. d. „Hogy 
lettem én repülőgép “ c. darabot. „A francia 

lecke**  dialóg előadásában Uhrik Böske k. 
a. éa Kovács József e. t. kifogástalanul 
játszottak. Végül Medveczky Ilonka k. a. 
gyönyörködtette énekszámaival a hallgató
ságot. A táncmulatságot pedig igen kedé
lyessé tette a szerpentin csata, confetti 
dobálás s az elmaradhatatlan világpósta, 
úgy hogy a legjobb erzéBek közt távozott 
mindenki az egyleti helyiségből.

— a gyufanionopóliunt előkészí
tése. A gyufamoropóbum küszöbön álló 
bevezetésével kapcsolatban már nálunk is 
megindult az előkészítő munka. A kereske
delmi miniszter az összes gyufagyárakhoz 
részletes kérdő iveket küldött le a gyári 
berendezésére, a termelés arányára, a mun- 
káslétszámra és a tisztviselőkre vonatkozó 
adatok hiteles felvétele érdekében. A fel
vételt igen rövid határidőn beiül kell 
befejezni.

— A Lévai Kér. Munkásegyesü- 
let ma tartja farsangi mulatságét. Mint az 
eddigi mulatságait, úgy ezt is a családiasság 
jellemzi. Egyszerűség, vigság, jókedv az, 
amit igór a mai este.

— A burgonyatermelés javítása. 
Nemcsak a Felvidéken, hanem az Aifö dön 
is több helyen elfajzott a burgonya A vető
mag okvetlenül kicserélésre szorul. A föld- 
mivelésügyi miniszter elhatározta, bogy a 
burgonyatermelés javítása érdekében már 
megkezdett munkát kiterjeszti az Alföld 
alkalmas vidékeire is. A miniszter gyorsan 
szeretné az elfajzott burgonyát kicserélni, 
ezért a burgonyatermelés javítására szolgált 
állami hitelt 25 ezer koronával emelte.

— A kötelező koronaszámitás. A 
pénzügy miniszter két törvényjavaslatot ter
jesztett az országgyűlés ele. Az egyik szerint 
15 millió két koronás ezüstpénzt vernek és 
hoznak forgalomba, a másik pedig szigorúan 
elrendeli, hogy a kereskedők és iparosok a 
közösséggel szemben csak a koronaértékbeu 
vaió számítást használhatják. A tilalom ellen 
vétők 200 koronáig terjedhető pénzbírsággal 
lesznek büntetve.

— A világ arany termése emelke
dőben var. Mig 1900.-ban az egesz földön 
383.049 kilogramm aranyat teimeltek, addig 
a legutóbbi év termelése 663.069 kilogram 
volt, ami 73.1 százalék emelkedést jelent. 
Az egyes földrészek is megváltoztatták he
lyeiket a termelés sorrendjében : 1900.-ban 
Amerika 192.503 kilogramm arauyával a 
legelsőarsnytermelö volt, avilágtermelés20.26 
százalékát szolgál alván. Helyét a sorban most 
Afril.a foglalta el a 250.558 kilogramnyi 
termelésével. Utáuna következik Amerika, 
Ausztrália, Európa s végül 43.305 kilogram 
mai Ázsia. Európában Oroszország a legtöbb 
aranyat termelő állam. 49 209 kilogramot 
termelvén e drága fémből. Az aranyterme és 
lognagyobbat csökkent az utolsó kilenc 
évben Kanadában : 41.951-ről 14.800 kilog- 
r.mra, m g az emelkedés Mexikóban volt a 
legnagyobb : 13.452 kilogrammról 33.661 
kiiogramra szökött fel.

— Nagy szacharin csempészet A 
nyitramegyei pénzügyőrség nagyszabású sza- 
charin-crempészetnek jött nyomára. A vár
megye felső vidékén ugyanis a szatócsok 
egy idő óta nem árusítottak cukrot. Név
telen feljelentésre kinyomozták, hogy a 
nagy mennyiségű szacharint Ssguia Márton 
Morvaországból csempészte be es Szakoicán 
potom áron értékesítette.

— Tenyészállat beszerzés. 4 bars- 
megyei Gazdasági Egyesület a m. kir. Gaz
dasági Felügyelőséggel karöltve az év 
folyamán a vái megye köztenyésztésének 
felieiditése céljából a kisgazdák részére 
tenyész-anyaállatok beszerzését tervezi. A 
beszerzés a nagymeltóságú földmivelésügyi 
miniszter Által kilátásba helyezett államBe- 
gélylyei történnék, mely államsegély abból 
állana, hogy a tenyészállatok beszerzéséhez 
kölcsönképpen, részlettörlesztésre felveendő 
összeg után fizetendő kamathoz 3%-ig tár
cája terhére járul hozzá, továbbá a tenyész
állatok szállítási költségeit az állam viselné 
s azonkivüí az igy beszerzendő teheneket 
és üszőket tulajdonosaik javára az ál'am 
költségén egy év tartamára bistosittatja. 
Tenyészállatok beszerzéséhez szükséges ősz
szegnek valamely megyei pénzintézettői való 
felvételéről a jelentkező kisgazdáktól veendő I 

ideiglenes váltók alapján a fenti vármegye 
Gazdasági Egyesület gondoskodik. Ezen 
váltókon ugyanazon község jelentkező kis
gazdái egymásért állanak jót. Beszarzés 
megtörténte után ezen váltók újakkal cserél- 
tetne'r ki, melyeken kiki olyan összeggel fog 
szerepelni, amilyen értékű tenyészál'atot 
kapott. Felveendő kölcsön tehenek és üszők 
után 5 év alatt, sertések után 3 év alatt 
lesz egyenlő évi részletekben letörlesztendő. 
A kisgazdák névaláírásával ellátott jelentke
zést legkésőbb folyó év fvbruár hó 28.-áiy 
a barsmegyei gazdasági egyesület titkári 
hivatalához kell megküldeni. Ezen határidő 
után beérkező jelentkezések ez évben már 
figyelembe veendők nem lesznek. A beszerzés 
a m. kir. gazdasági felügyelő s a barsmegyei 
gazdasági egyesület titkárjának fe ügyeleti) 
alatt az érdekelt kisgazdák által vagy sze
mélyesen avagy kiküldendö megbízottaik 
utján elöro közlendő időben és helyen lesz 
eszközölve, azonban, hogy a vásárlásnál 
jelenlevők úti költségeiket msgnk fedezik, 
csupán azon kedvezményben részesülnek, 
hogy csoportos utazás esetén féláru jég)- 
gyei utazhatnak. Kimeritöbb felvilágosi'ást 
a beszerzésre vonatkozólag a m. kir. Gaz
daság. Felügyelői ég Aranyosmarót, vagy a 
vármegyei Gazdasági Egyesület készséggel ad.

— Iramszarvashus Wienben. A 
wieni kereskedelmi és iparkamara kieszkö
zölte, hogy a földmivelésügyi miniszter egy 
cégnek 20.000 kilogramm norvégiai iram- 
szarvashus behozatalára adjon engede met. 
Szakértők véleménye szerint az iramszar- 
vashus egyike a legjobb vadhúsoknak és 
ára aránylag olcsóbb.

— Hurokra került templomrabló. 
Nyitra, Treocsén és Barsmegyében hónapok 
óta fosztogatták a templomokat. Minden 
jel arra engedett következtetni, bogy a 
templomrablások egy bűnszövetkezet mun
kája. A cBendörség szeleskörű nyomozást 
indított és Gaigócon sikerült a betörök vezérét 
elfogni Franz Mihály, személyében. A tettes 
lakásán végbevitt kutatás alkalmával sok 
készpénzt, arany és ezüst templomi szereket 
találtak. Franz a l’östyénben elkövetett 
rablásokat bevallotta, azonkivüí kijelentette, 
bogy vagy hatvan temp ombetörésbeu 
vett részt.

— A tisztviselői adósságok ren 
dezése. Úgy értesülünk, hogy a kormány 
kezdeményezésére és támogatásával a fő
városban legköze ebb egy pénzintézet létesül, 
amely kizárólag a tisztviselők adósságainak 
rendezésével fog foglalkozni. A pénzintézet
nek minden nagyobb vidéki városban lesz
nek fiókjai, alici szintén szegény tisztviselők 
s azok özvegyei éa árvái fognak alkal
mazást nyerni.

— Iuasközvetités. A kereskedelem
ügyi miniszter és a székesfőváros áltál 
föniartott Budapesti ipari és kereskedelmi 
muanká:közvetitó intézet a múlt évben 29 
föv rosi es 871 vidéki fiút helyeselt el 
ina nak s azok közül 192 fiú budapesti 
mesterhez és kereskedőhöz került, 708 pedig 
vidékihez. Az idén előreláthatóan meg na
gyobb lesz az iparos pályára ajánlkozó 
fiúk jelentkezőié. A mester és kereskedő 
tehát, kinek inasra van szüksége s hajlandó 
az inassal jól bánni s azt nemcsak ellátás, 
ruházás és az inas viszonyból kifolyó költ
ségek vállalása mellett négy esztendőre 
szerződtetni, hanem kész az inasszerződesben 
elváltait kötelezettségeket és az iuastaitásra 
vonatkozó törvényes határozatokat is pon
tosan megtartani, — tudassa ezt levelező 
lapon az intézettel, amely egyúttal felkéri 
a vidéki népiskolák tanítóit is, hogy vilá
gosítsák föl a szegényebb sorsú tanulok 
szüleit, hogy az ipari pályán sokkal jobii 
sorsot biztosíthatnak a gyermekoikuek ami- 
nöt elérhetnek a cselédkedéssel vagy mezö- 
gazdasagi napszámoskodássai és hogy jelent
sek be az intézetnek azokat, akik vália 
nak a mesterség tanulására.

Szőlősgazdáinknak kitűnő alkalmat 
nyújt a ÍSzöiöoiiványtelep Részvénytársaság 
Gyöngyösön 77. szám, amely a legolcsóbban 
< s legjobb minőségben árusítja a gyökeres 
szölöoltványok, gyökeres Bzölövesszök, sima 
szölöoltványok és sima szőlövesszők óriási 
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wenryieégét a legjobb csemege- ée borta- 
iokben ée a gyökeres és sima ripíria por
síiét, aionkivül a legjobb gyÖDgyüs-viaontai 

hegyi borokat. Minden szőlősgazda kérjen 
árjegyzéket.

T. Olvasóinknak Akinek 1 — 2 éves 
h.ácz, glediczia, gyümölcsfa vadoné, továbbá 
inindtnfée ojtott nemez gyümöcsfára van 
züksége, annyival is inkább ajánljuk 

Mnghváry László faiskolájának (Czegléd) 
uai számunkban koszé tett hirdetését, mert 

nevezett cég már több mint a 26 éve 
iildi a szélrózsa minden irányába évenkint 

100.000 számra a nemez gyümuiczfát éa 
,il!ió számra az 1—2 éves gledicstka, akácz 

mindenféle gyümölcsfa vadoncot.
Őfelsége az olasz király és királyné 

udvari főgorvosa ezeket írja; .Gyakran 
.olt alka mám mellbetegeknél, akinél egy 
.,jhe hssbajtószerhez kellett fordulnom, 

Purgo-t igénybe venni s annak enyhe, 
tuuiikép Bem izgató hatással rendkívül meg 
olum elégedve. Véleményem szerint ezen l 
er valóban a jövő lixánsárak tehinthető. ) 

■ rőt Dr. Antonio Maggioram.

Irodalom és művészet.
.Kultura*.  At egész országban föltü- 

i..jst, meglepetést keltett az a sötétszürke, 
vönyörü képekkel i'lusztrált elegáns kötet, 

amelynek homlokán vörös betűk hirdetik a 
magyar irodalom egyik legújabb folyóiratá
nak a nevét : .Kultura*.  A vaskos kötet 
tok érdekes cikket tartalmaz. A „Ku tura*  
szembehelyezkedik azzal az uj iránnyal, 
amely a mai Írók egy részének tisztán az 
érzéki életet visszatükröző munkáitól táp
lálkozik és az a célja, hogy jól szerkesztett, 
legkenyerebb igényeknek is megfelelő csa
ládi lapot adajon müveit magyar közönség 
kézébe. A „Kultura*  kiállítása olyan, 
amilyent Magyarország és Ausztria még 
nem produkált. Színes mümelléklete, magyar 
festőművészet munkáinak gyönyörű repro
dukciói diszitik a lapot éa bizonyságot 
tesznek a magyar nyomdaipar fejlettsegéről. 
A „Kultura*  minden bó 25-én jelenik meg 
Amon Vilmos szerkesztésében és az ország 
legjobb iró.nak és művészeinek közremükö- 
desevel. A munkának Ízléses kiállítása a 
„Kultura*  kiadóinak a soproni Röttig Gusz
táv és Fia cégnek dicsőségéi e szolgai. 
Előfizetési dij egy évre 20 korona, fél jvre 
10 korona.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet.

Mindazon ismerősök és jó barátok 
kik mély gyászunkban szives részvé
tükkel fájdalmunkat enyhíteni szíveskedtek, 
fogadják ez utón is hálás köszönetünket.

Léva, 1911. február bó 14.
Pépes és Nyitray 

család

Adakozás.
A Kulian család részére szerkesztősé- 

gi < eddig a következő kegyeB adományo- 
k- vette át ; Lévai Takarékpénztár 50 K. 
dr. lia'ogh Jenő 25 K., Katus és Lajcsi 2 K.,

N. 1 K., dr. Gellényi Miksáné 2 K — 
•dx síefZer Imréné gyűjtései : Amstetter Imre, 
1 < tere Pesti Biztosító Társasáé főügynők-
a' 2—2 K., Novotny József, Ubrik Sán-
do:, fj.kos Lajosné, Nagy Artúr, özv. Ams- 

r Antalné 1—1 K,, Tonbaiserné 60 
*' Seb. J. 40 fill. — Összesen 90 kor.

Nyilvános köszönet.

A Baremegyei Népbank Igazgatósága a 
L an építendő Tanítók Házára 20 koronát 
‘ eányozott. — Fogadja a tek. Igazgatóság 
*" cycsület bálás köszönetét.

Beák Adolf, Végit István,
“ ált. Unité.gye- a barim, ált. tauitdegys-

aülat föpáuatároaa. atllat elnök..

Köszönetnyilvánítás.

A Lévai Katb. Legényegylet február 
12-iki estélyén felülfizettek a következők : 
Báthy László prépost ur 5 kor,, Faragó 
Samu ur 3 kor., Jónás Imre, Sztolár Mi
hály, Brnák József, özv. Gépel Istvánná 
2—2 kor., Kovács Józsefné. VeinrébMárk, 
Ghimessy Jáios, ft. Bartos István, Komzsik 
Lajos, Bercsák Samu 1—1 kor., Kovács 
Zsigmond 60 fill., Badai István és mások 
20—20 fill. Az egylet nevében a választ
mány hálás köszönetét mond a szives felül- | 
fizetésekért.

Köszönetnyilvánítás.

A Lévai Katholikus Kör által február 
2.-án rendezett táncmulatság alkalmával 
felülfizettek ; Báthy Lász ó 18 kor., Fertikó 
József 7 kor., Medveczky Andor 5 kor., 
özv. Schmidtberger JánOBné 4 kor., Kuhff.y, 
Kalocsay Gyula, Jozsefcsek Károly, Jónás 
Imre, Dr. Weinberger Adoif, Hegedűs Béla, 
N. N. 3—3 kor., Benkovics Géza, Nappel 
Rezső, Csap'ovits Ede, Bélik Julianna, Dr. 
Kersek János, Rassovsaky Kálmán, Boros 
Gyu'a, Levatich Gusztáv, Holló Sándor, 
Jzross Ferenc, Dr. Weisz Lipót, Laufer 
Béla, Kaveggia Kálmán, Tóth Dániel, Med- 
vegy Lajos, Beicsák Béla, Klincsok Jánosné 
Feja Borbála, Sárhegyi János 2—2 kor., 
Deák Adolf, Valter István, PresztolánBzky 
tíila, Budaváry Ferenc, Bajacsek János, 
Ondrejkovics Lajos, Ondrejkovics Adolf, 
Guba János, Bilcsek József, Bzy Ignác, 
Máietfy Gá.par, Ortmann Fidél, Nagy 
Antal, Kiss László, Schubert Tivadar, Fodor 
Ado.f, Ocsovai János, Moravcsik Lajos, 
Tulsssay József, Balogh Mátyás, id. Sebó 
István, Szabó József, Holovicz, Ghimessy 
Mihály, Frankó Ferenc, Kostye. József, 
Oszlrieder György 1 — 1 kor., Czuczor M. 
50 fii., Valasek József 40 fill., összesen 
118 kor. 90 fillér. A nagylelkű felülfizetök- 
nek hálás köszönetét mondunk.

I t adunk kifejezést őszinte bálánknak 
is, amelyre az estélyen Bzereplö hölgyek és 
urak, művészek és műkedvelők leköteleztük 
egyesületünket. Nemc.-ak azok, akik emel
kedetté, vonzóvá, gyöuyörködtetövé tették 
daiestéiyünket, hanem akik a legcsekélyebb 
szolgálatukkal járultak hozzá estélyünk si
keréhez, azok is fogadják elismerésünket, 
köszönetünket.

Az igazgató.

Nyilvános köszönet.

Wertheimer Izidor ur Garamszent- 
bsnedekröl újólag tanujelét adta egyletünk 
iránt viselt nagylelkűségének, midőn szegé
nyeink részére 10 méter tűzifát ajáodeko 
zott; fogadja ezért szegényeink és egyle
tünk legbá'ásabb köszöuetét.

Léva, 1911. február 16.

A lévai izr. nöegylet nevében:
Fenyvesy Károly Weisz Mérné 

titkár. elnök.

Köszönetnyilvánitás-

Hálás köszönetülik kifejezése mellett 
nyugtatjuk aion 20 kői ór ányi adományt, 
melyet a Barsmegyi-i Népbatk tekintetes 
Igazgatósága a lévai Pod Cedek egyletnek 
juttatott.

Léva, 1911. február hó 15.-én.
Rosenbaum Adolf Knapp Dávid

- jegyző. e,n8U-

Köszönetnyilvánítás.

A 'évai KereBkeúeimi Bank részvény
társaság tekintetes Igaigatósága 25 koronát 
adományozott a Pod-Cedek egyletnek. Há
lás köszönetünk kifejezése mellett nyugtat
juk ezen összeg vételét.

Léva, 1911. február hó 15.-én.
Rosenbaum Adolf Knapp Dávid

Szerkesztői üzenet-
V. F. Körmöcbánya. A küldött cikktik eddrg hely

szűke miatt maradtak ki, di sorra ken'iluek a leg
közelebb.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1911. évi fubr. hő 12-tttl 1911. évi f»b -. ho 19-ig

Születés.

Házassá;,

A szülök neve -s. A gyermek 
neve

Gajdos Pál Gál Zsófia leány Mária
Béres József Kovács Julianna tiu halva szül.
Bányász István Podhorszki M. hu Jáuos
Jánosa Jenő Jánossy Julianna leány Klára
Váradi Lajos Nyíró Erzsébet leány Erzsébet
Bogyó János Oszekuszky T. fin halva szül.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

________________ _____  „_L __________
Brányik Pál Smkó Mária | ág, b. ev. r kath.

Halálozás

Az elhunyt neve Kora A halál oka

1
id. Páp-s István 78 év Agg. végkim.
Madlenák Julianna 27 nap Tüdőgyulladás
Stiglicz István 7 ho Bélhurut
Laszkó Rozália 84 év Agyvérzés
Árendás János 6 hő Tüdőgyulladás
<>zv. Szabó Vincém*  
Sinku Katalin 75 év Agg, .égkiia.

özv. Szalmái András 78 év Aggaszály

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya József rendőrkap:t4ay

Busa m.-máasanként 20 kor. 20 fill. — 
20 kor. 40 Kétszeres 16 kor. — fill. 17 
bor. — fill. — Rozs 14 4or. 40 fill. 14 kor 
60 fill. — Arp 16 kor. — fill. 17 kor.
— fill. Zab 16 kor. 60 fill. 17 kor. 40 fill. 
Kukorica 13 kor. — fill. 13 kor. 80 fii
— Lencse 24 sor. — till. 25 cor. — fill. — 
BaD 19 kor — fill. 20 kor. — fill — Kő
ét 1 13 kor. — fill. 14 kor. — fill.

Vetőmagvak 100 kilónként.*  Vörös ló
here termeszeitől arankamentes 150 — 156 
Vörös lóhere, kis aránkás 135—145 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 125—140 Luoserna 
természettől arankamentes 165—170 Lu- 
cserna, világos ssemü aránkás 155—160 
Lucsena, barnás szemű 115—120 Biborhere 
80—85 Baltacím 82—34 Mubarmag 14—15

Nyiltér.

M O LL- F ÉLE
kSEIDLITZsROEUI
Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az illő életmód egyébb következ
ményei ben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára a korait.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük liíoU
készítményeit.

Ir MOLL-FELEd
SOS-BORSZEC?

F bedörisölós, 
elismert, régi jóhirnevü háziszer 
szaggatás és hülésböl származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti Uvog ára feox. a.

Kapható minden gyégvazartárbaa 
MM ás drogériában. MM
Föuétküldési hely MOLL A. gyógyszerész

Cs. kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuachbuan 1.
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Árverési hirdetmény.
Alolirt járasbirÓBági jegyző, bírói kikü'dött ezen 

uel közhírré testi, hogy a lévai k;r. járánbirÓBág 1911’ 
U 6/2 számú végzése folytán néhai Vasa Oaőn volt 
zselici lakos hagyatéka ügyében felvett leltárban 2 — 7. 
9—13/a 14—44. 54-59. 78. 80—161. 170—173. 179. 
tételek alatt őuzeiét 1221 kor. 50 fillérré beceiilt 
iugóaígokra a lévai kir. járásbíróság 1911 O 6/2 sz. 
vegzéaevel az árverés elrendeltetvén annak Zseliz 
kozségbtu leendő megtartására batáridőül 1911. évi 
február ho 23 es eseleg kövotkezö nagjának d. e. 
10 órája kitüzotik, amikor a biróilag leltározott házi 
bútorok, s egy eb ingóságok a legtöbbet ígérőnek 
készpénzfizetés mellett szükség esetén becsárou alul 
is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, akik az elárverezendő 
ingóságok vételárából kíelégilteféshez jogot tartanak, 
bejelentéseiket az arveres megkezdesd g alulirt kikül
döttnél Írásban vagy pedig szóval bejelenteni el né 
mulasszák.

A törvéuyes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján történt kifüggesztését követő naptól számittatik

Kelt Léván, 1911. évi iebruár hó 1 napján.

Holy Gyula
kir. jbirósági jegyző, 

bírói kiküldött.

166/911 tlkvi sz. érk. január hó 20-án.

Árverési hirdetményi kivonat.

Az újbányái kir. járásbíróság, mint tlkvi hatoság 
közhírré teszi, hogy Buri Alajos és neje szül. Tu- 
zsinszkí Katalin vegrehajtatokuak Sztiubar János es 
neje szül. Skvarka Zsuzsanna \égrehajtast szenvedők 
elleni 217 kor. tőkeköveteles és járulekai iráuti vég
rehajtási ügyében az ar.-rnaiótbi kir. törvényszék, az 
ujbauyai kir. járásbíróság területen levő az újbányái 
995 tjkvben All soisz. (2206 2210/ b. hrsz. alatt 
gztruiiar Jáuosué szil. Skvarka Zsuzsanna, az u. o. 
1214 ttkvbeu All sorsz. (22^2-2205/ hrsz. alatt 
Sztruhár János és neje szül. S varka Zsuzsanna, az 
u. o. 2441 sz. íjkvben A I 1 2 törsz. (2202*2205)  
(2zO6-2~1O) hrsz. alatt bztiuhai János névén irt egesz 
ingatlanokra (ház, közös udvartérrel, istálló, szántóit 
es retek) ap árverést 122 ko.. 688 kor. 811 kor. 
ezennel megállapított kikiáltási aiban eirmdelte es 
hogy a fenutbb megjelölt ingatlanok az 1911. évi 
március ho 6-án délelőtti 10 orakor a tlkvi hatóság 
helyiségében megtartandó nyilvános ai veresen a meg
állapított kikiáltási ar 2/3 részén a'ól eladatui 
nem lógnak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsarauak 20%-at keszpeozben, vagy az 1881. évi 
60. t. ez. 42. 9 aban jeizeil arfo<yauimal számított es 
az 1881. évi november ho 1. én 3333. sz. a. keit igaz
ságügyink isz éri reudelet . §-abau kijelölt ovadék- 
kepes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1861. 60. t. ez. 170 § a erteimebeu a bánatpénznek 
a bíróságnál előlegek elheiyezeseröi kiállított szabály
szerű elismervényt atszoigaitatni,

Kelt Újbányán a kir. jbság, mint t kvi hatóságnál 
1911. évi január hó 24-eu. — Patkay s. k. kir.
jarásbiró.

A kiadvány hiteléül:

Kova esik József
tikvvezető.

= Kölcsönkönyvtár = 
újonnan kiegészítve kb 8000 kötet 

magyar, német és francia regény 

NY1TRAI és TÁRSA R. R. 
könyvkereskedésében LÉVAN. 

Előfizetés bármely nap kezdhető.

Szabadkézből eladó 
a Báti-utcza 22. számú ház. Bő
vebbet Buchinger Miksa úrnál
= a házban. — ■

2 nagyobb —t~— 
.... Wertheim szekrény 

szabad kézből eladó. Bővebbet 
ti lapunk kiadóhivatalában. □

Tiv i“u'ók “el‘" üúUeUö lett alkalmazunk vidéki
ügynököket, sorsjegyek részletfizetésre való 
eladásához. Havonként elérhető jövede'em 
300—600 korona. Hecht Bankház Rész
vénytársaság, Budapest Fereneiek-t.re 6.

TT;m Jxl-1-Jk- Koháry-utos 77 számú 
XxlS.U.0 IftdxaS. ház.bau két szoba, egy 
konyha, fáskemra, kerttel együtt 1911. ÓV 
május 1 tői kiadó. Bő ebb felvil»goaitás«'«l 
a tulajdonos szolgá. Budapest, Moháét utca 
9. sz. I. em. 19. aj'ó. 

CLIMAX
nyersolaj-motorok 
és lokomobilok

Legjobb es leg
olcsóbb hajtó
erő mezőgazda 
sági és ipari J 

célokra.
Nincs 

robbanási 
veszély! 
se pénzügyi 
ellenőrzés. 
Elsőrangú 
refenozlak

Bachrich és Társa
Magyarországi mintaraktár és iroda:

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

Budapest, Wien, Hamburg
MOTORGYÁR

Wien, XIX/6, Heiligenstádtlerstrasse 83.

■ 
BüiTiles

rekedtség, katarut és elnyalkoda,- Q 
görcs- és hörghurut ellen ne vasa- 
K roljon mást, mint a tmomizü — 
^MellCaramellet | 

a „Három fenyőivel
_ drb. orvosok és magáno-

ÍSI OwOO 8ükl0^ szármázó bizonyít- 
~ vány igazolja a biztos
iKl eredményt. Csomagokban 20 es 40 
jÉfl fill. Dobozban 60 fillér. Kapható: 

Burda Karoly, dr. Fiittner Jenő, 
Mi Göllner Béla gyogyeaertaraban BeSZ- 
™ tercebanyan, Jeszenszky Ervin 

gyógy szertárában Treztenan, Weiss 
lAÖ Conrad Gusztáv gyógyszertárában _ 
JÉÉjGyervan es Knapp Ignác gyógyszer 

tárában Levan.
'ífcéK l'Klfel'feaSiKéfe'Zé jg Ki

■
au
n.

,kl OLLA" 
axaiorvosoAl 
által meg.l 

vizsgálva és] 
legjobbnak I 
minősítve I 

van. |
Két évi jót-]

tucatonként]
4.—, 6.-,

8.—, és
10. koronch

n>ujn
GUMMI

különlegesség.
£ A tudomány maii 

állása szerint J 
bebizonyított 
legjobb létező 
Gummi 
óvszer. A ■

Az 
.OLLA4 

több mint 
200 orvos 
által lég- 
megbizha 

tóbbnak van 
ajánlva.

Kapható az 
ország min- 
dm gyógy- 
szertárácan 
€•> jobb dro 
gériákban.

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

propaganda reklámot ingyen küld az

„OLLA“ ínmniínár Wien. H 437 Fraterstrasse ül
Kapható Léván: KNAPP 1. drogériájában.

KALMAR és ENGEL
Motor őb Gépgyár, Budapesten.

Városi raktár és iroda :
V. Lipót Körút

Világhírű!
VI. Üteg-utca 19

Eredeti I

A jelenkor legolcsóbb tlceuic 
,Benzu nyersolaj

Szlvógázmotor telep. —
motor.

DIESEL RENDSZER

Elismert legjobb gyártmány.
Ajánlja beuzin-lokomobilos eséplőkészleteit, melyek 

bámulatos egyszerű szerkezetűek.

Teljes jótállás, kedvező fizetési feltételek. K'Jtség 
vetés és árjegyzék ingyen és bérmentve.

Védjegy: „Horgonyt4

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

pótléka
egy régjónak bizonyult házizzer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsöléanek bizonyult 
köszvénynél, oeüznál és meghűléseknél 

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

gyógyszerésznél, Budapest
Dr Rlcbter gyógyszertára íz „Amy oroszlánh8z“,

Prágába., Elisabethstrasee 5 neu.

N

<

sj

Szölö-vesszö : 
szőlő-olt vány

GYÖngVÖS-ViSOntai hegyi bor 
a legjobb minőségben, legolcsóbban eladó. 

Gyökerei szölöoltvóny, gyökeres szőlő esszu 
sima szőlőoltvány, sima szőlövessző.

A legjobb csemege és borfajokban 
és gyökeres es sima Ripária Portála 

Szölöoltványtejep Részv.-Társ.
Gyöngyös 77. szám 

•A-rjsgryxéüc In gy enl
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Vissza a hamisítványokkal mert "kártékonyak.

Ki uh tudná, hogy utolérhetetlenKl legjobb hashajtó 
a világhitii

Purgo-Bayer.

Szereti egészséget ? Minden valódi doboz £5 darabot tartalmas;. 
Minden tabblettán rajta van e két ezo

Vissza a hamisítványokkal mert kártékonyak.

ladó ház. tí-lasBautca 8 arám
4 szobából éa tnellék-

yiségekböl álló ház szabadkézből e'adó.
Egy vizsgázott gépész 

azonnali belépésre kerestetik Monacó 
Mose téglagyárában. Bővebbet Melael 

— Samu Dobóutcza 1.

Drezdai Motorgyár részv.-társ. 
émetország egyik legrégibb és 

legnagyobb motorgyára.

■ altit siakkörökben elismert legjobb gyártmányú
Benzin-, Nyersolaj-, Gáz-, Petróleum

motorokat és locomobilakat 
valamint S2ivógázmotorokat 

meglepő újdonság! 
EGYETEMES GENERÁTORUNKKAL 

a tény'egea lóerő 
óránkint csak kb 1 fillérbe kerül

Vezérképviselet ;

Gellért Ignác és Társa 
Budapest, Teréz körút 41. Telefon 12- 91. 
Legnieszsbbinenő Jótállás. Kedvező fizetési feltételek

T? I a A Különleges csemege és bor- 
£dlwU.w» fajjal kiültetett — jó termésben 
levő Forgács fele tzöllö, egészben vsgv 
két részre osztva, egy 4 szobás és egy 2 
szoba, konyha, éléskamra, zárifolyosó, prés
ház, jó pince és kü ön gyümölcsös udvarból 
álló lakással.

Tűzifa
teljes vaggon rakományokban 

kapható 
Ipolypásztó 
állomáson levő raktáramból 

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

!
N

1. "FT küld: 5. Vv

r i

* 
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akácz.. 
gledicsia, 

nemes gyümölcsfa, 
vadoncz és szölövesszöröl.

(/

4

0
♦0000000
§

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 Délkül is — 
mindenkor szívesen látom és szakszerű magyará

zatokkal készséggel szolgálok.

Hazai gyártmányú gépek 
u. ni. HOFBEBR és SCBRANTZ-féle gőz
cséplő készletek, GANZ-téle motorok minden 
nagyságban, valamint minden • szakba vágó 

: gépek és géprészek. =

r
<OOOOOO!OOÍOOOOO><5

A Budapesti Asztalos Ipartestület Q 
A védnöksége alatt álló f\

0 BÚTORCSARNOK 0
( 0 0 0 0 0 0 0 0 00 . . . . . . _ _ . . . . . . . ...
4xoooooooioooooo«$

és hitelszövetkezet
az Orsz. Közp Hitelszövetkezet tagja

12 éve fennáll, felhívja a n. é. butorvásárló kö- 
zörség figyelmét, hogy VIII. József-körut 28. 
sz. (Bérkocsi utca sarok;, valamint IV. ke
rület, ferenciek tere 1. szám Királyi bérpa 
lota) újonnan átalakított helyiségeiben rendezett

megtekintésére, raktárunk, mely a legnagyobb az 
országban, a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivi
telű, művészek által tervezett és szakbizottsg által 
felülvizsgált bútorokból áll, teljes lakásberende
zéseket művészeti tervek szerint készítünk, 

minden darab jótállás mellett adatik el.

00000 0 
lakásberendezési kiállítás §

o
8

hoth bank 
BUDAPEST.

Map. ország legtekintélyesebb, 
szolidabb es legrégibb

E NKHAZA.
Bankxözpontunk:

’*• áci körút 45. Bankpalota 
l( rurban telephon 92—25.

*uzi - kben díjtalanul ry újunk bár- 
s£aks/«rü fulvilágoniiást.

u ‘'^gkeresébhez n iudeukor válnsx-
bé’ytg melléklendő.

100 millió arany forint készpénzt folyositattunk Bars várni egye területén’
- Folyósittatunk : ======

, . | .| , XlnnAnnlrfii o dbirtok ra és bérliázAkra 10—65 ^víp terjedő törlesztésre 4% és 4°/a’/t* og
1 orleszieses lCudlO^KOICSÜDUttvl kamat éa tőketörlesztéssel készpénzben, záloglevél árfolyam veszteség nélkül, 
jelzálogkölcsönöket n-od és Illád betáblázásrA 5— ló évre 6%. esetig ö‘/«7o évi kamat mellett.

Személy és tárcavaltohitel *■  ^exe^.aők: zdazáz.
ErtéküaDirokra vidéki péDzimézetek és vállalatok részvényeire máltait kölcsönt uyujtuuk az Osztrák
M.vvaf BÍnk mindenkori kam.n.ba I I Tör.d. ntrgl.bt róka- á bud.pt.li éa külföldi ám és étUktössddb.u lelki-
“"kJ"1 , ontcsJ„ teljesítünk miié, t kirí feltolni 11. dmeni yel, »» r rto'yamokat i.ponta díjtalanul közöljük,
tsmtretesen es y |,é)tol<li pénz! .éz. t által nyújtott jelzálogos-, uirlesztéses-, személyi és váltókölesónt. MimleuttemliKOnVertálliDl bel. ás külföldi é>t«kr!.irt napi árfolyamon vészünk é. eladunk
................ .. . , kani-tt l-ilt m. ttá lapodaa szerint. Pénzügyi szakba vágó minden raai’s ügyletet a legnagyobb lakarekbetdUket e%byS, fogva legkulánsabb.u bonyolítunk le.

Bővebb felvilágosítást ad ; RÓTH BANK Igazgatósága, Budapest.
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í .<• KACHELMANN és TÁRSAI
Névjegyek legdíszesebb kivitelben készíttetnek 

Meghívók- JTyitrai és Társa r. t.

I,-

sör- és malátagyár
= V1HNYE. =

Távlratozlm: /DADCMPfYP \ Interurbán telefon
Sörgyár Vihnyepsszsrény (.DAnofllEuiríJ vibnyepesrerény 7.

EljtgJZ6SÍ kiíliyálí könyvnyomdájában, -- Lé van.

___________ ________ -__________ ——■— — ♦

u.

.1 Ajánljuk kitűnő minőségű

„aczélsör"
Szilárd József
női, úri-, divat- és rövidáru üzlete

& -

Lx-

név alatt forgalomba bozott gyár’nrá) y ur kát. 
Megrendelhető: 1/8. 1/4, 1/2 bl. b<rdókban 
és 0.5 és 0.7 1. palaczkokban.

Léván és vidékén egyedüli elárusító

WEIL JAKAB
Léva B ártonfy-utcza 9 szám

■ BA.rtolju.lc sl megyei ipart I

LÉVA (Calvin palotában)

1911. márczius hóban

nyílik meg

♦

Brünn-K önig s feleli gépgyár motorosztálya!
a JJfio arcbia lege öt előbb gynra ! ----------------------- Igvedatu itó : AFEIES IJflIL Iudape^t, V Véc 1 Út 14

Jé^gyár és 
Hűtőtelepek 
v<-ii..M'k, tejgazdaságok, 
hentesek, ezukrászok. 
szállodák, kórházak, ser- 

tőzők stb. részére.

Benzin
Nyersolaj 
Szivógaz 
D esel 
Loco Jobil
=-------------- 1-6CO lóeríl? --------------
Tilja c»épl6pe3Xitt\,5álc es malombererduesek

Alacsony é- magasnyomású

Szivattyúk 
gőz. trsnsmiseió-, villany- 
v«g\ motorüzemre bármely 
vízellátási és ipari czélra

Fűrész- és famnniáló gépek 
fűrésztelepek, asztalos mű
helyek teljes berendezése

Teljes tranimissiolelípék, íözjcjei, tözizzami es enéli gijtszelí ifreDíezfsei. — Kűlt:ég*eté$,  injiiltt ét némMIitogitánil üjmentewn siálplit

KERN TESTVÉREK
■ ■ ; fűszer—, gyermatéru- es -vesr.agykereskedese —.... .

Alapittatott 1881. LÉVA. * Telefon szám 14.

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

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

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

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

Gyári raktárt tartunk a leg
egészségesebb és legtartósabb tiszta 

alumínium es valód nickel főzőedé
nyekből, modern bá> tartási és kony
hafelszerelési cikkekből.

Takarektüzhelyek, folyton e ó 
káhhak, fa- és széntartók, kályha- 

1 Z'<k, szesz- és szénva>alók, gy"i<
fotralők, káv. - és t> af< ők húsvágó 
gépek, kői y buinérl. g< k -ib, let ju
tái y<sabb -rákon.

Varrögí peh
& ’ vl jóts Hasra

Nyomatott Nyitrai és latsa r. t. gyotssajtóján Léván.


