
XXXII. évfolyam. 3. szám. Léva. 1H12. január hó 21.

ELŐFIZETÉSI 

ügy évre . 
Hat hóra . 
Három hóra . 
ügyes szamok

FELTÉTELEK.

10 K. — f. 
5K. — f. 
2 K. 50 f.
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HIRDETÉSEK
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soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird irodák 

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. 
Kéziratok viseza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR

Nemzetiségi szemre
hányások.

Ismeretes, bogy nemzetiségeinknél 
útón-útfélén merülnek fel panazsok 
minden ellen, ami csak magyar; min
den ellen, ami csak hivatva van arra, 
hogy a magyar nemzeti érdekeknek is 
szolgáljon.

Kik azok, akik a nemzetiségeknél 
a magyar gyűlöletet hirdetik ? Semmi 
esetre sem a nép, hanem csak egye
sek, akik mindig csak abban sántikál- 
nak, hogy a kölcsönös megértés vala
hogyan ne sikerüljön.

Miért ? Azért, mert akkor nincs 
üzlet, ami pedig jócskán szokott hozni 
a konyhára. Ezek ugyan törődnek a 
népnek a bajaival s nyomorúságával, 
de csak azért, hogy a hiszékenységet 
a maguk számára búzásán kamatoz
tassák. Ilyen hősök, Üzletszerű agitá
torok bizony nagyou sokan vannak a 
igy nem csoda, ha a magyar közvé
lemény minden nemzetiségi ember 
iránt, bizonyos tekintetben gyanakodó 
s hogy el van telve avval a meggyő
ződéssel, miszerint ezek akármit be
szélnek s akármit állítanak, csak a 
gyűlöletnek a kifolyása lehet.

Pedig megvallva az igazat, van 
ám sok dolog, amikben egyetérthet 
nénk; van sok olyan dolog, melyre 
nézve a rokonérzés az egész ország
nak az érdeke; vannak ügyek, ame
lyek mindnyájunkat egyformán érde
kelnek.

Ha tehát nemzetiségi férfiak ilyen 
téren mozognak, eljárásukat csak he
lyeselnünk kell ; mert való tényeket 
fejtegetvén, egyformán leszünk érde
kelve.

Persze, a fődolog az, hogy a 
nemzetiségi gondolkozásuak a valót, az 
igazat mondják s ne ferdítsenek és ne 
törekedjenek gyűlöletet szítani; hanem 
áthatva a közösségnek az érdekeitől, 
iparkodjanak ott, ahol hiba van, javí
tani. Ilyen viselkedésért azután sem 
nem lehet, sem nem szabad haragud
nunk. Igaz, az igazságnak a fölemli- 
tése sokszor fájdalmas, elszomorító, 
kellemetlen ; de el kell nyelni, akár 
esik az jól, akár pedig nem.

Már pedig ismerjük el, hogy sok 
kifogás helytálló. Olyan kifogások 
ezek, amelyek előttünk, magyarok előtt 
is eléggé ismeretesek; mert vájjon a 
vármegyei, a községi közigazgatással 
meg vagyunk-e mi is elégedve ? Bo 
lond ember az, aki ezt hiszi és állítja. 
Vájjon igaz-e, hogy a szolgabirák 
visszaélnek hivatalukkal, hogy a főis
pánt tetteiben pártérdek vezeti, mi ha

Megjelen vasárnap reggel.
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százszor megbízottja is a kormánynak, 
egyáltalában nem lehet s nem szabad, 
hogy ilyesmi hivatása legyen s ezt 
kitalálni lehet, de törvényes alapja 
nincs? Vagy vájjon a nemzetiségi vi
dékeken minden tisztviselő s biró be
széli s érti a népnek a nyelvét ? Váj
jon igaz-e az, hogy a virilizmus a 
közigazgatást csak nevetségessé teszi ? 
Vájjon nem volua-e jó, célszerű és 
szükséges, ha a közigazgatásból a párt
szempontokat, az atyafiaskodó szelle
met ki lehetne irtani? Vájjon a köz
igazgatás embereinek nem-e kellene 
óvatosabbnak, igazságosabbnak lenniök, 
hogy a panaszok elnémuljanak? Vájjon 
a népet nem gyötrik-e nálunk igaz
ságtalanságokkal s kellemetlenségekkel? 
Vájjon az igazságszolgáltatás nem e 
drága és sokszor pártos, elfogúlt ?

Azt hisszük, hogy minden magyar 
ember mindezekre csakis azt mond
hatja, hogy bizony sajnos, de úgy van. 
A nemzetiségi emberek tehát ebben, 
de csakis ebben az igazság utján jár
nak ; mert ezeket a bajokat ebben az 
országban érzi minden ember, mivel 
ezek a bajok általános jellegűek.

Igenis, a népnek a bajait gyógyí
tani kell s nem agyonhallgatni vagy 
pedig felettük napirendre térni; mert 
különbséget keli tenni az igazi s a 
célszerű hazafiság közt. Alkossunk s 
ne kiabáljunk ! Akkor tehát, amikor 
a nemzetiségi agitátorok igaz bajokat 
emlegetnek, igazuk van s ezt tőlük 
rossz néven venni egyáltalában ütni 
szabad, mikor nagyon is jól tudjuk, 
bogy nálunk az autonomikus admi- 
nisztrácziónak csak a paródiája van 
meg, amennyiben a mostani törvények 
mellett igazságos és független közigaz
gatás teljes leh tétlenség. A demokra
tikus irányban való reformálás feltét
lenül szükséges.

De formálui kell a választói jogot 
is, mert ezt sem szabad ám demagóg 
lelkiismeretlenségnek tartani, hiszen 
ennek sincsen más célja, minthogy a 
törvényhozásba, közigazgatási gyüle
kezetekbe uj elemek juthassanak be 
* nélkül, hogy ezáltal az ország nem 
zeti érdekei, mely érdekek úgy is 
közösek, csorbát ne szenvedjenek.

A nemzetiségeknek a vezérei igaz, 
hogy tokát össze-vissza kiabálnak ; 
sokat össze-vissza hazudnak, mit elfő 
gadni nem lehet ; azonban az is igaz, 
bogy sokszor az országnak a sebeit 
segítenek föltárni. Ilyenkor De érje 
őket gáncs, hanem az igazságnak a 
fölismerése.

De amikor egész állami életünk 
csupa alkudozás, anyagi kérdésekben 
pedig tájékozatlanság uralkodik, hogy

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat r 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.
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ne volna akkor a magyar közélet is 
beteg ? Nálunk csak kicsinyes fogá
sokkal s apró perf'idiákkal vegetá- 
lnuk ; nagyobb koncepciókra, bonyolult 
helyzeteknek a megoldására nincs sem 
idő, sem képesség. Nagyon sok nálunk 
a teendő, még több a tenni akaró jó 
szándék ; de azért igen kevés történik '.

Vizy Ferenc

Barsmegyei Tanítok Háza.*)

Városunk nagy léptekkel halad előre a 
kultúra terén. A művelődés intézményei 
fejlődnek, szaporodnak, megnövekednek. — 
Valósággal kultur-központtá lesz, múzsák 
városává.

Az uj állami tanítóképző fenséges ki
érné kedéséve1, meglepő kilátásával szinte 
büszkévé tesz bennünket. Szebb vagy csak 
ebhez hasonló tanítóképzője mint ez, nincs 
az országnak. — A folyton fejlődő polgári 
leányiskola megkapóan csinos épülete, a 
reformátusok uj elemi iskolája : mind-mind 
a város kulturális e őhaladását juttatják 
eszünkbe.

Amint értesültünk, városunk egy uj 
kultúrintézménnyel gazdagodik a f. évben. 
— A „Barsmegyei Általános Tanitó-egye- 
sülét*  f. évi szept. hó 1-én megnyitja joté- 
konyoé.u internátusát, a Barsmegyei Taní
tók Házát, mely célra megvásárolta váro
sunk egyik legcsinosabb épületét, a aöld- 
kert-utcai Horn-fele há^at. — Szinte jólesik 
nekünk, vármegyénk tanitóságának váro
sunkhoz való ragaszkodása, hogy itt álli ják 
fel kultúrintézményüket, itt akarják nevel
tetni gyermekeiket, itt nyitnak olyan intéz
ményt, mely igénybe vehető, amennyiben 
hely marad üresen, más köztisztviselő 
által is.

Sokat fáradt, sokat küzdött az az egye
sület, mig idáig jutott. Más városok ilyen 
célra 20—30000 K, értékű telkeket adomá
nyozhattak, mi csak 4000 koronát adtunk, 
azt íb körülbástyázva, mert nem telt több. 
Ezt is szívesen fogadták. Nem mennek 
Maróira, pedig azinte biztatták minden 
jóval, még állami főgimnáziummal is, itt 
maradtak, a mi városunkat gazdagítják egy 
jótékony irányú kultúrintézménnyel, mely 
előreláthatólag nagyobbszabásu kulturházzá 
fejlődik, ha sikerül lappangó tervüket meg
valósítani. — A telek, melyet vásároltak, 
tagadhatatlan, hogy alkalmas : ezen kifej
leszthető minden, a mit egy, úgy nevezett 
„kulturház" magába fogadhat. — Amint 
értesülünk, az a terve ennek az érdemes, 
munkás és tevékeny egyesületnek, bogy a 
Barim. Tanítók Házával kapcsolatban megyei 
tanszermúzeumot és pedagógiai könyvtárat is 
állít fel, hogy ezáltal valósággal kulturházzá 

*) A humánus tigr érdekében kéretnek a meg/ei 
lapok a cikk eaivea átvételére.
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fejlődjék et a kezdő intézmény. — Talán 
első lest városunk, mely ilyen intézménnyel 
diosekedbetik. — Derék tanítóegyesületünk 
minden tekintetben rászolgált városunk in
telligens közönségének úgy erkölosi, mint 
anyagi támogatására.

És milyen szépen konstruálták meg est 
as intézményt I — Nem zárkóztak el, nem 
falazták el, nem tették hozzáférhetetlenné 
intézményüket. Befogadnak nem tanitó fiát 
is — ha jut hely — aminthogy egyelöre- 
jut is bizonyosan — természetesen megfe
lelő díj mellett. — A rendes tgyeeü'eti tag 
diját havi 32 korona és 10 korona felviteli 
díjban, a nem egyesületi tag, tehát köztiszt
viselő vagy magánember diját havi áü ko
rona ée lő korona felviteli díjban állapították 
meg. — Ezért mindent, de mindent adnak, 
még orvosi és gyógyszereket is, még fürdőt 
is, mert fürdőszobájuk is van. O.y mérsé
kelt ár, melyet a mai drágaság mellett — 
csakis tömeges ellátás esetén lehet elégnek 
tartani. — Aztán a telek, mely a Perec 
partjára dűl — még nyári szabad fürdőre 
is ad kellő helyet. Egy kazán beállítása és 
kész' a fürdő. Tehát közegészségügyi te
kintetben iz megbecsülhetetlen előnyei van
nak az intézménynek.

Azonban — van még egy megbecsül- 
hetlen előnye, bogy ne mondjam : ajándéka 
as intézetnek, aa, hogy a tanuló-fiuk peda
gógus gondozása alatt, szeretetteljes neve
lésben, felügyeletben részesülnek, nem lesz
nek kitéve kóros behatásoknak, nem hanya
golhatják el kötelességeiket, tanulmányai
kat. Es a körülmény megfizethetetlen.

Természetesen es a berendezés nagy 
anyagi áldozatokba kerül.

Tanítóink megadóztatták magukat. Ez 
nagy, de nagy éa önzetlen áldozat tőlük a 
mai, szinte hallatlan drága világban, mikor 
megélni is alig tudnak szinte hihetetlenül 
csekély fizetésükből. — Egymásért teszik. 
Náluk még nem ha t ki a kartársi szere

tet s közügy iránti áldozatkészség, as ss 
érzés, zz a felemelő s mindenkor megbe
csülendő tulajdonság, me'yet idealizmusnak 
neveznek.

Adja Isten, hogy intézményük fejlőd
jék, virágozzék ,sd multos annos.* Legyen 
a tanu'óság meleg szeretetétöl áthatott ott
hon a Brrsm. Tanítók háza, melynek kebe
lén találjon menedéket az árva, segélyt, 
istápolóét a szegény. Fejlődjék zz megyei 
kulturházzá, melyre örömmel s bizonyos 
büszkeséggel moodhassa vármegyénk min
den tanítója : et a mi házunk I

Adjon Isten vármegyénk minden taní
tójának erőt, kitartást, hogy kiiűzött célju
kat minél hamarább teljes egészében él
vezhessék. __ o __

A kaszinó estélye.
A kaszinónak már hosszabb idő óta 

nem volt olyan jól sikerült estélye, mint e 
hó 13-ikán.

Ezen estélyben a 80-as és 90-es évek
nek családisa jellegű, szórakoztatva oktató, 
kaszinói jour-f x-eket láttuk és éreztük fel
elevenedni, zme yek egykor, az őszi és téli 
időszak alatt havonkint, sőt néha két-két 
heti időközökben kedvenc találkozói voltak 
városunk és vidéke intelligenciájának.

Az estély kiváló sikeréért őszinte elis
merést érdemel a kaszinó vigalmi bizottsága, 
melynek élén az egyesület agilis aligazga
tója, dr. Mocsy Aba ál. Es a bizottság a 
legutóbbi estely szép eredményéből merítsen 
erőt, kitartást és kedvet arra, hogy az es
télyeket a kaszinó és város társada'mi éle
tének felpezsditése érdekében gyakrabban 
és hasonló sikerrel rendezze ; mert a ka
szinó — mint városunknak legrégibb és 
legtekintélyesebb egyesülete — első sorban 
hivatott erre. Hisszük, hogy a közönség ér
deklődése, amely esen estély iránt megnyi
latkozott, nem lesz iobbanó szslmatiiz. As 
egyesület tagjainsk összetartása és as esté
lyeknek tapintatos rendezése mellett a ka
szinó jour-f.x-ei újra vissza fogják nyerni 
jó hírüket és fényüket.

A vigalmi bizottság a f. hó 13-án tar
tott estélyen érdekes, kellemesen szórakoz- 
tató és művészi színvonalon álló programmal 
lepte meg az egyesületnek csinosan és finom 
Ízléssel ujonan berendezett helyiségeiben 
szép számmal megjelent közönséget.

A műsort Kootab Hildának zongora
játéka nyitotta meg. Es a fiatal, bájos leány 
Wagnernek két darabját: Lohengrint éa 
Tanhdusert, — annyi érzéssel s o y meglepő 
precizitással adta elő, hogy a hallgatóság 
hosszantartó tapssal fejezte ki meleg elis
merését. Az ifjú művésznő a közönség óhaj
tásának engedve, még öaal IV. Ripsodiáját 
is eljátszotta, amely hasonló hatás’, keltett.

Ezután d**. Karafiáth Márius ül* a fel
olvasó asztalhoz és a Hatudozás-M tartott 
szellemes és jó humorral fűszerezett érteke
zésével erős bizonyitékát adta annak, hogy 
nemosak a komoly és tudományos irodalom 
térén foglal el előkelő helyet, — hanem a 
vidám hangulatot keltő humoriaálásnak is 
kiváó mestere. Felolvasását lapunk tároa- 
rovatában közöljük.

Dr. Vrabély Armandnak Mtcka válni 
akar cimü páros jelenetében Árvay Mioi 
igen kedves, élénk és megnyerő személye- 
sitője volt úgy a féltékenységében duzzogó, 
mint a jelenet végén kibékülő Miokának és 
Farkas Tivadarral együtt, aki a férj (tere
pében méltó partnere volt, — bőven meg
érdemelték azt a sürü tapsot, amely ügyes 
játékukat jutalmazta.

A műsor utolsó számát is élvezettel 
hallgatta a hötönség. Grimm György, aki 
előzőleg már a Kálvineum hangversenyén 
is általános feltűnést és nagy sikert aratott 
fellépésével, — először Goldmarktól Air-t, 
majd a ha Igatóság kívánságára Piernétői a 
Szerenad-ot játszotta hegedűn.

T.szta, finom, művészi magaslaton álló 
játékához szebb zongorakiséretet nem is 
iehet képtelni, mint Felcsák Lászlóé, aki a 
zongorán való közreműködéseivel már szám
talanszor gyönyörködtette a város és vidé
kének közönségét.

A műsor befejezése után megkezdődött 
a tánc, amely a legvidámabb hangulatban 
csak reggel ért véget, amikor — kivált a 
fiatalság — a legközelebbi viszontlátás 
édes reményével hagyta el a kaszinó helyi
ségeit. — Ezt a viszontlátást mi is a leg
melegebben óhajtjuk 1

T A E C A.
Tetemre hívás.

Irta: Ezüst János.

A radvanyi kurta korcsmában 
Földön találták Csutka Petőt.
Hosszú nyakú fiaskó a markában, 
„íme bizonyság népem előtt, 
A borocska döntötte fel őt.a

He aa ivóba vitette az atyja, 
Ott letevők a korcsmaszobán ;
Le se vetközteti, meg se mosatja, 
Ahogy volt a borozás után, 
Hever ottan a korcsma padán.

Állata őrzeni bakiért, csapiárost, 
Ember az ajtón se be, se ki!
Hátha az anyja, szép húga már most 
Jönne keresni I Vissza neki : 
Jaj, ki paraucsom élve szegi.

Fojtva teremről rejti teremre 
Nagy kacagását asszouyi bú.
Maga kaucióval hívja tetemre, 
Kit szemre vesz ölyvként sanda gyanú 
Legyen a bor omlósé tanú.

Az ivót nem fedi iekete posztó, 
Hasáia síit a reggeli nap;
Áll a tetemnél bakter, kisbiró, 
Kancaó, száz szál gyertya, hurka, csap. 
Sárga, piros fényt nyughelye kap.

Jöjjenek elleuségi ét jőjjeuek 
Mind, kit az apja rendre neves. 
Hiába, nem indul bora Pe'őnek 
Állva lábánál as, vagy emez • 
Berugaufja nem ez, újra nem es.

Hát ki I riad fel Cautka rötéfeii, 
Bosszulatlan nem íoly aa ősi bor.
Ide a borbélyt, bárba aa éden

Minden bora a torkomra forr.
Mtri mind gyauua nekem, ami tor.

Jöjjenek úgy hát legény pajtáéi. 
Belépdel a sok paraszt dalia, 
Fáj nekik Petőt elázva lálui 
8 nem az asztalon táncolnia. . . 
Erre sem mozdul Csutka fin.

Jöjjön az egész ház, apraja, uagyja . . , 
Jöjjön elő Báró, a falu mind, 
Kacagás nélkül senki sem hagyja, 
A legényre nevetve tekint ;
Nem indul a bor egy csepje megint,

Jöjjjn az sírja, hajadon húga, 
Kiírni a leány már messze kiált, 
Auyja csak növi, fenyegeti mosolyogva.
Meg nem indítja ez Csutka fiát, 
Szorítja eröseu a boros kupát.

Jöjjön utolszor a I itelesője. 
Dupla kré'áju Kbón Salamon. . .
Jö ; szeme villan, tapad Petőre,
Lába roskad, miud kit biln terhe nyom. . . 
Ömlik a bor Petiből, de nagyou.

Egyet kőhint, szuszogása hallik, 
Oszt oda kap, hol csipui szokott,' 
Borzasztón kavarog, mi ott zajlik, 
Döbbenet járja a bakterokol, 
Salamon, bekapattad a fiamot.

Kétszeri mondá-t, mint csuka szötlan 
Hallgat el, aztán igy rebegi :
Csutka Petőt be nem regattám,
Tanúm az ég a minden seregi,
Hanem a bort én adám neki.

Bírta zsebem sok évi hitelre, 
Tudhatta, az ajtón rovása nem egy, 
Untzola szóval még egy liteire, 
Mert ha nem, akkor máshova megy, 
Enyelgve adám a bort, nesze, vedd,

Keséből a kancaói kiragadja, 
Szeme szokatlan lángot lövtl, 
Natty haraggal a földhöz csapji,
Majd adok én, csak még egyszer jövel 
Nem lesz ezutau számodra hitel.

Morogva fut a söutés rácsa mögé 
És ott káromkodui sem átall :
A bárci legény mind az ördögé, 
Mert hát valahogy csak győzi pofával, 
De nem bir Salamon borával.

A hazudozásról.*)
Ebben a ma', látszatra dolgosó, kép

mutató világban alig talál az ember felol
vasásra alkalmasabb témát, mint a hazu
dósáét.

Ez az emberi tulajdonság olyan régi, 
mint az emberiség maga. Foga'ommá azon
ban csak akkor alakult, a mikor a művelt
ség a lelkületre is kiterjeszkedett és a 
jóról-rosszról, a nemesröl-a jasról való tudat 
as emberben már derengeni kesdett. Addig 
a hasugság még erény volt. Az ókori görö
göknél, miként ma a Balkáo népeknél vagy 
aa indiánoknál, az ellenség ráesődére, tőrbe 
csalása, férfivirtus volt. A spártaiak elnéa- 
ték ifjaiknak a lopást, ha ezt ügyesen — 
természetesen a legtöbb esetben hazugsággal 
— palástolni tudták.

A hasudozás as emberrel veleszületett 
lelki tulajdonság, melyet a két legbatalma-

’> A folyó hó 1S.-ÍU tartott kaszinói estélyen 
felolvasta: Dr .Karaflálh Máriás.
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As estélyen jelenvolt hölgyek névsora 
a következő : asszonyok ; Ár ay Józsefné, 
dr. Balogh Jenöné, Be c«4k Lászlónk, Bó- 
dogh Ltjoané, özv. Czirok Jánoan“, Fabri- 
czius Lász'óné, Farapó Sámuelné, özv. Fir
káé Ltjoané, özv. Fejt Kálmánok. G-imm 
Györgyök, dr. Gyapsy Edénk, Haibvirth 
Ferencné (Z telis), ö«v. Hsnyey Elekné, 
Hetzer Adó.íné. dr. Horváth Gyulánk, özv. 
Ivanovics Beláné (Esztergom), dr. Kmoskó 
Béláné, Koczab Frigyesné (Sárdorhalms), 
özv. Loko'a Adolfok, Madaraosy Istvánok, 
Medvrc-ky Kerolyné, Medvecsky Sándorné, 
dr. Mocsy Abáné, özv. dr. Novo'.ry Imrén'1, 
Ordódy Endréné, Pólya Andorne, Rzhák 
Edéné, Schubert Palné, Schubert Tirádámé, 
Schvartser Sándorok, Suhtjda Jánosáé (Ga- 
ramszentbenedek), özv. Toó'h Zógmondnk, 
Torma Lajosné.

d.eányok : Arvay Mici, Belcsák Ilonka, 
Belcsák Tőnké, Halbvirth E za (Zsei>). 
Hetzer Dóra, Kern Erzsi, Kiss Margit (Ba
racska), Kiéin Aranka, Koczab H ida (Stn- 
dorbalma), Medveczlty Edit, Mrdveciky 
M ci, Novotny Margit, Pnchl Margit, Póiya 
G.zi és Szentimrey Róza (Miskolci)

J. F.

Különfélék.
•

— Tudományos előadások. A lévri ! 
főgimnázium nagy termi ben kedden szép és 
előkelő közönség, nag,obbreszt tölgyet, — 
gyü t egybe, hogy meghallgassa d'ózna József 
föginin. tanár es Köveskuti Jenő Ad. tani- 
tókepző-iutézeti igazgató előadását. Pó’na 
József a magyar történelembe becsúszott 
tnende-mondákról értekezett; sselleme-eu 
világította meg a mondát a kritika fényé
véi, kihámozván a monda szil es, ctiilogó 
tátyolába göngyölt valóságot. Az erdekes 
és szépen előadott Elolvasás mindvégig 
lekötötte a hallgató.ág f.gyel-net. Ugyancsak 
nagy tetszéssel találkozott Köveskuti Jenőnek 
értekezése a modern magyar elbeszélő irodalom 
ró.', érdakes es vonao modorban mutatta ki 
annak hibáit, durva erkölcstelenséget, meiy 
sárba rántani iparkodik a regi, eiköcsös 
világ illúzióit. Mindjárt be is mutatott egy 
példányt a modern irodalom vadhajtásaiból.

Úgy Köveskuti, mint Pózna, bámulatosan 
érlenek ahhoz, bogy ne csak meghallgassák, 
de meg is kedveljék előadásukat, épezért 
szívélyes ovációval köszönte meg a közönség 
a nyújtót élvezetet. Az előadások folytatása 
kedden délután 6 órakor lesz. Felhívjuk 
rá t müveit közönség figyelmét.

— Közgyűlés. A Barsmegyti Gazda 
sági Egyesület ma, délelőtt 10 órakor a vá
rosháza tauáostermeben válasz'mányi eyülést 
tart, amelynek főtárgya az eeyesület 50 
éves fennállásának megünneplése s ezen 
alkalomból Léván mezőgazdasági és ipari 
kiállítás rendezése.

— Halálozás. Mély részvétet költött 
városunkban s a megrendítő gyá-zbir, hogy 
Jánosházy László m. kir. fö dm'velésügyi 
miniszteri főmérnök e hó 10-én, életének 
38->k, i o dog házasságának 13-ik évében 
Budapesten meghalt. A megboldogul kiváló 
szorgalmú főmérnököt, aki önerejéből küz
dötte le magát szép állásába, megnyerő 
modoráért Léven is — ahol szívesen idő
zött — igen sokan kedvelték. A fö dmive- 
leiügyi minisztérium megbízásából az elmúlt 
év lo yaman hosszabb időt töltött Berlin
ben, ahol meghűlt s ennek következteben 
tüdőbeteg lelt. Ez a súlyos baj oltotta ki 
a viru ó egészségű, daliás termetű férfinek 
eleiét. Halála rejet: Boleman Ágnest, bá
rom apró gyermekét éa nagyszámú rokon
ságát a legnagyobb gyászba ejtette. A fáj
dalomtól megtört szülök, szerető hitves és 
a kis árvák iránt őszinte részvét nyilatko
zott meg e hó 12-én végbement temetése 
alkalmával, amisor a rokonok, jó barátok, 
ismerősök, a mínirztérium tisztviselői és 
nagyszámú eíőzelö közönség kísérte utolsó 
utjara a szeles körben ismert s a talánosan 
szeretett főmérnököt. — Nyugodjék bé
keben 1

— A kaszinó közgyűlése. A ka- 
rzinó e hó 28-án, vasárnap, délután 2 
órakor tartja az évi rendes körgyü ését, 
amelynek tárgyai : az igazgató évi jelentőse, 
tis.'újítás, a jövő évi költségveteB, esetle
ges inditványok.

— Táncmulatság. A Ka h. Kör febr. 
11-iki esteiyere, me y mindig egyike a far
sang legiáioga'oiiabb táncmulstssgainak, — 
mint erie ü ünk — mar nagybau folynak 
az előkészületek. A táncmulatságot, mely a 

Városi Vigadóban lesz megtartva, műked
velői előadás előzi meg. Színre kerül Bér
ezik Árpádnak a Parasitkisaeseony oimü 3 
felvonások színmüve. Megemlítjük, hogy a 
darab főrendezője Bellán Sándor városi 
foga mazó s úgy a női, mint a férfi szere
peket többnyire régi, ügyes és kipróbált 
mükedve'ök fogják játszani.

— Uj egyetemi magántanár. A 
vallás és közoktatásügyi miniszter dr. dulca 
Béla pécsi jogliceumi nyilvános rendkívüli 
tanárnak a budapesti tudomány egyetem 
jog- és államtudományi karán a Politiká bói 
egyetemi magántanárrá történt képesítését 
jóváhagyólag tudomásul vette és nevezettet 
ebben a minőst gében megerősítette. Az uj 
egyetemi magántanár, aki 'duka Antal föl
dieknek, selmeczbányai nyug, igazgatótani- 
tónak fia, annak idején a lévai főgimnázium 
egyik kiváó és jeles tanulója volt.

— Esküvő ScAönstein Henrik jóhírü 
lévai divatáruk ereskedö t. hó 24 én tartja 
esküvőjét Budapesten a dohány-utcai izr, 
templomban özv. Polatscek Líyótné kedves 
leányával, Malvinnal.

— A lévai iparos olvasókör rendes 
évi közgyűlését m., január 21 én délután 
2 órakor tartja, a melyre az elnökség ez 
utón is meghivia a tagokat.

— A motgófenykepvallalat nem esik az Ipar 
törvény alá. A Kúria a napokban azt a határozatot 
hozta egy adott esőiben, hogy a mozgófduykápszinház, 
tuint m.ilatváuyokkal szórakoztató vállalat nem tekint
hető az 1884. évi XVII. t.-e. alá eső iparvállalatnak 
és az esetleg ahoz szerződtetett üzletvezető és segéd 
netn tekinthető iparossegédnek. Az utóbbiak között 
teuuálló szerződésből kifolyólag támasztott kereseti 
igény elbírálása tehát az idézett törvénycikk 171. 
Ö-abau megbatározott iparhatóság! eljárásra ebben az 
esetben nem tartoznék, ba a szerződés alapján a 
per-síelek közt a felperes álláspontjának megfelelően 
szolgálati és nem társasági szerződés jött volna is 
létre.

— Vonatösszeköttetés javítása. 
Zieliz község kere merő a kereskedelmi 
miniszter ur 79749|911. számú leiratával 
értesítette Barsvarmegye közigazgatási bi
zottságát, hogy a Garamberzeoceröl Balassa
gyarmat felé irányuló összeköttetést f. évi 
május 1-től akként állapíttatja meg, hogy a 
Léva felül 9 órakor induló szeme y vonatnak 
Cs. tan csatlakozása lesz a Paraáoynána 
felül jövő Ipolyság Balassagyarmat lé é induló 
vonathoz. Ezzel az intézkedéssel megszűnik

sabb ösztöne, az önvédelemé és aa önzésé 
■sült. A legtöbb kis gyermek az „spa“ és 
„marna* szókon isiül, leghamarább a „nem" 
seóeskát tanulja meg és ejti ki, mihelyt 
gagyogni kozd. Veie együt* azonban meg
tanulja a tagadást, megtanu ja annak érté
kelését és hasznosítását, főleg a büntetés 
elkerülése körű i törekvéseiben.

Nem tagadhatni, hopy est, a követhez 
ményeíben veszedelmessé válható rossz szo
kást a legtöbb szülő éa nevelő maga éb
reszti és fejleszti a gyermekben, a mikor 
aat belőle ki akarja irtani. A heyett, bogy 
a jót éa helyest a rosszal és helytelennel 
szembesítve szeretetteljes, bia domkeltő mo
dorral igyekeznének a hazudósáéra való 
termései tss hajlamot a gyermekben elfoj
tani, még inkább fe élesztik és szítják ast, 
a büntetéssel való fenyegetödzéssel vagy a 
vallatta rosisat sejtető inkvizitorius hang
jával.

A szobába lépő szti'ö látja, hogy 
a kályha hamuja ki van szórva a 
padlón. Szemöldökét vésetjós'ón ráncba- 
azedve szigorúan néz körül és kérdi, ki a 
bűnös ? Aa pedig a hangtól megijedve vil
lámgyorsan sejti, hogy ebből baj lesz és 
ösatönét követve rebegi : „Lacaika nem 
volt.*

S ha a gyermeknek egyssar sikerül, 
bogy hasudoaásaal — amire többnyire a 
ssülö helytelen bánásmódja kényaaeríti — 
a büntetést elkerülje, akkor annál gyakrab
ban nyúl ehhez a fortélyhoz, ha rossz fát 
tett a tűsre.

Vannak gyermekek, kik már kicsi 
korukban is igazi virtuozitással remekelnek 
a hazudósáéban. Az öamerösöa, akik több- 
ny re csalhatatlan pszichológusoknak képze
lik m»guka<, rendesen megjósolják az ilyen 
gyermekről, bogy va y kiváló poéta, nagy 
po itikus, vagy — bonny sóit qui mai y 
pense — híres prókátor lesz belőle, avagy 
pedig nagy lókötö, váltóhamisitó, sikkasztó, 
stb.

Szerencse, bogy nem úgy van. A gyer
mekek talán 99°jy-a kisebb-napyobb mérték
ben hazudik Ugyan, de idővel a helyesebb 
nevelés, a jó példa, az olvasmány kifej eszti 
bennü t azt az erkölcsi érzékét, moly mind
inkább az igazság felé tereli őket. Ha nem 
úgy volna, az emberek nem éihotnéuek meg 
egymás me lett, ha csak úgy nem, mint a 
farkasok.

A hazugság az igazságnak oly szán
dékkal való elferdítése és e hallgatása, hogy 
valakit megtévesszünk. E fogalomhoz tarto
zik az a szándékos kétértelműség, bizony
talanság, tar ózkodás, mellyel szembeu más 
valaki őszinteségre és arra is igényt tart, 
hogy vele valamit közöljenek. A hazugság
nak erkölcsileg, ha szabad magamat igy ki
fejeznem ; magasabb foka a tettetés, a szó- 
és hitszegéé, az árulát. Ezekkel a díszes 
erényekkel manapság lépten-nyomon talál
kozunk úgy a köz-, mint a magánéletben.

A hazugság, mint aa igazmondás ellen
tétje, erkölcsileg egyaránt megvetendő. 
Mégis meg szokták különböztetni az el- és 
megítélésében azok szerint a különböző 

lelki mozzanatok szerint, a melyek a iiditó 
okai voltak. A felénk vagy szemérmes ha
zugságtól a szemérmetlenül dacosig, a meg
gondolatlan könnyelműtől a megfontolt rossz
akaratúig, a tréfa és móka határán eredőtől 
az alattomos gonoszinduiatuíg : számtalan 
fokozata van, melyet nem is lehet egy 
ugyaLazon erkölcsi mérleggel mérni. Hisz 
ott az a hazugság is, melyre nemes indulat 
készteti az embert, az úgynevezett pia 
fraus, mellyel embertársunkat valamely kel
lemetlenségtől vagy bajtól meg akarjuk 
óvni. Csakhogy ezzel nem szabad összeté
veszteni azt a keztyüs kézzel járó, mosolygó 
udvariassági hazugságot, mely szemtől- 
ezembe hízeleg sz embernek, de a háta 
mögött annál jobban megszapulja.

Úgy érzem azonbaD, hogy es a téma 
száraz, unalmas s ha folytatnám, még ma
gamra vonhatnám haPga'ó.m neheztelését, 
mert joggal mondhatnák : ni-ni már meg 
ö maga ámitott, becsapott minket, akik ast 
hittük, hogy valami mulatságos dolgot lóg 
nekünk elmondani.

Megkísérlem tehát, hogy a várakozás
nak némileg megfelelhetek-e.

Hát bizony, mi tagadás benne, gyerek
koromban magam sem voltam ám kivétel, 
magam is tudtam elég ékesen hazudni. Jó
ságos atyám azonban meggyógyitott ettől 
a bajtól és azóta mm haaudtam és nem 
szivei hettem a besúg éa képmutató embert, 
bárki fia volt is, no — de még a mindig 
édeskést som, ép oly kevéssé, mint a rhioinuat, 

Foly. Wv.
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Ama sérelmes állapot, hogy a Zseliz telül 
jövő utasok kénytelenek voltak kocsin 
lemenni Csatára, hogy Ipolyság felé össze
köttetést nyerjenek.

— Márciusi ibolyák. Suttogó szellő, 
fakadó bimbó, fejlődő virág, lázas érdeklő
dés alakjában az a bir lappang városunk
ban, nem, egész vármegyénkben, hogy egy 
jubileum alkalmával, a jótékonyság vezetője 
kegyeB ajándékából, valami rendkívüli, va
lami pompás élvezetben lesz része nemcsak 
Léva város, hanem az egész vármegye úri 
közönségének, amelynek sikerén már mos
tantól kezdödőleg sokan fáradoznak. — 
Nagy művésznő, nagy iró, kitűnő amatőrök
től körülvéve, hogy igazán nagyot mond
junk, művészi szempontból még a Kálvineum- 
ünnepély műsorát is túlszárnyalni akaró 
programmal kívánnak hódolni a jótékony
ság oltára, városunk és vármegyénk művelt 
közönsége e'őtt, hogy e.ösegitsék egy uj s 
minden részben nemes és humánus intéz
ménynek kifejlődését. — Ami szépet a női 
hang, az Írói talentum, a férfi tenor- vagy 
baritonja, a hangszerek kivá óbbjai, a zenei 
ihlet, a művészi kivitel csak produkálhat, 
a tavasz egy rövid, enyhe, ibolyafakasztó 
estijén, m'nd feltalálható lesz városunk 
messze töldön híres vigadójában. — Így 
bálijuk ezt a mi öreg (ne haragudj Fertő 
bátyánk 1) krónikásunktól, aki vénségére 
kezd — megtiatalodni, hogy az Ur Isten 
adjon neki hozzá erőt, egészséget I

— A polgári iskolák refrrmja. 
Z cby János grót aultuszmioi zter a polgári 
iskolát olyképen kívánja reformálni, hogy 
az gazdasági éa ipari foglalkozásokra képe
sítő te jes kiképzést nyújtson növendékei
nek. Ezt a szándékát a lefo'yt képviselő- 
h zi tárgyalásoknál be is jelentette. A 
miniszternek esen kijelentése arra inditotta 
az ország ipartestüleieit, hogy a kérdéssel 
mint érdekelt testületek foglalkozzanak. A 
pozsonyi ipartesiüet köriratban arra kéri a 
hasonló testületeket, hogy a polgári isko
láinak ipari városokban hét osztályos gaz
dasági irányú intézetekké való átalakitáBa 
mellett toglajanak állást. Javaslatuk szerint 
a polgári isko ák négy alsó osztályában 
maradua a mostani tanitásterv, a felső osz
tályokban pedig, melyeknek száma baromra 
szaporodnék, gazdasági és ipari ismeretek 
oktatásával egészülne ki a mostani tanitási 
anyag. A hetedik osztály elvégzésével azu
tán nemcsak osztálybizonyitványt kapnának 
a tanulók, hanem az iskola elvégzését tanú
sító okleve'et is, (as érettségi bizonyítvány 
mintájára) amely az önkéntességi jogot biz- 
tositaiá s némi minősítési jogokat is adna. 
Az átirat hangoztatja, hogy a reformnak 
ezzel a tormajavai a polgári iskolákba le- 
he'ne terelni azokat az értékesebb elemeket 
is, akiket ezen iskolák látogató ától az tar
tott viasza, bogy a polgári iskola hat osz
tálya semmifele képesítést nem adott s 
gyakorlati ismereteket nem tanított. — 
Helyeseljük a pozsonyi iparteslület óhajtá
sait s ezzel egyidejűleg ismételve felhívjuk 
a város vezetőségét a polgári iskola léte
sítésére.

— Kinevezések. A vallás- és közok
tatásügyi mmisirer Jfrdína Józsefet a kékel- 
lői, Vető F.óriánt a kunosvagási, Frici Jó
zsefet a zsarnóczatelepi és Gottl Emmát a 
garamkovácsii állami elemi népiskolához 
tanítóvá, illető eg tanítónővé nevezte ki.

— Peuziljyl és tülidel évköayv. A Lendva* 
Sándor által kiadott ily című Évkönyvnek most jelent 
meg a tizenegyedik évfolyama. Az évkönyv tartal
mazza mindazt, amit sorsjegy év értékpapirbirtoko- 
voknak iudniok kell. Egyebek között az összes eddig 
kihúzott, de még ki nem fizetett nyeremények kimu
tatását is. Az évkönyvei csak azok és ingyen kapják, 
akik a belügyi, kereskedelmi és pénzügyi minisztériu
mok által is ajánlott Pénzügyi Hírlap cirnii sorsolási 
és Pénzügyi Hírlapra (VII. ltákdci-ut 44 az.) elöfizst- 
nek. Az előfizetés ára egész évre 8 korona.

— Száz éves körjegyző. Erdélyi 
Gyula ipo ysagi lakos, nyugaimasott kör
jegyző — mint a R'ógrádi h Hanti Híradó
ban olvassuk — f. hó 16-án érte meg szü
letésének Btásadik évfordulóját. Hosszú 
életéből csaknem 40 évig a tanítói és kerrk 
40 évig a körjegyzői pályán működött. És 
dacára magas korának még ma is birtoká
ban van teljes Mellémi erejének, sőt testi 
erején sem látszik meg egy évszázad súlya. 
Születése napján a houtmegyei körjegyzők 

egyesületének küldöttsége üdvözölte a köz
tiszteletben álló agg férfiút, aki meghatva 
köszönte meg a kü dötlség saives figyelmét 
éa jókivánatait.

_  yrimanhírek Tóth Antal városi 
irodatiszt e hó 9.-én tartotta esküvőjét 
Újbányán Palkovics Ilonkával, özv. Palkó- 
vics Nándorné leányával. — Nárady Ká
roly állatorvos eljegyezte Csontó István 
tőrei földbirtokosnak leányát, Róttikát.

— Népszerű előadások. A lévai 
állami tanítóképző intézet és kegyesrendi 
főgimnázium tanári kara a lévai társadalmi 
egyesületekben népszerű, tudományos felol
vasásokat fog tartani. Ezek közül kettőt 
február 4. és 11-én délután 4 órakor Ván
dor József és Rasaovstky Kálmán tögimná- 
ziumi tanárok a lévai iparos olvasókörben 
fognak megtartani. A felolvasásokon a kör 
nem tagjait is sziveBen látják. — Ma, va
sárnap délután 4 órakor pedig Tóth István 
ref. tanító, ki már a tél folyamán több, 
nagy figyelemmel hallgatott előadást tartott, 
fog ismét előadást tartani.

— A mérleghltslesltési térvény revíziója. A 
ktreakeilelembgyi mimsztériumbau most dolgoznak a 
luérlegbitelesitéoi tsrvéuy revízióján. A revízióval a 
mérlegbitjleBÍtési törvény sokkal liberálisabb alakot 
fog ölteni, amennyiben a minisztérium terve szerint a 
hibahatárok szigorúságából lényeges engedmények fog
nak történni,

— Uj vidéki lap. „7<fcz éa Vidéke' 
címen Vácott uj társadalmi, közigazgatási 
és közmiveiödési hetilap indult meg, amely 
a Váozi Járási Körmivelődési Egyletnek 
hivatalos orgánuma. Felelős szerkesztője dr. 
Meistnar János ügyvéd. A szerkesztőséget 
támogató bizottságnak egyik tagja dr. Holló 
Béla ezoigabiró. A lapnak első száma f. évi 
jao. hó 14 én jelent meg. Uj laptársunk, 
amelynek szerkei ztősége a magyar tárda
da mi, közgazdasági és álralános közmive- 
lödés előmozdítását, valamint a magyar 
nemztti érzés fokozását tűzte ki programm- 
jául, — úgy tartalom, mint kiállnáé tekin
tetében elsőrendű helyet foglal el a vidéki 
birlapok sorában — Megjelenik minden 
vasárnap. Ára egy évre 8 korona.

— Mozdonyklelklas. A folyó hó 
11 én dé'Uian 5 óra 6 perotor Érsekujvár
ró induló 4504. számú személyvonat moz- 
do ya az aranyosmaróti á lomásou a fordító 
korongon kisik.o t, minek folytán a mozdony 
szolgáiatk'ptelen lett a a 10 órai vonat 3 
órai késést szenvedett. A kisiklás oka hey- 
telen korongállás volt. Serü és nem történt.

— Passiójáték. Városunk közönsé
gének, mint azt msr |e'eztük, ma, vasárnap, 
folyó hó 21 -én nyílik alkalma megismerkedni 
a naiybtü Ooerramergaui passiójálekokkal. 
Az előadások a nagykő őriseg részére dél
után 4 éa 6 órakor tartatnak a városi nagy
est loda dísztermében. Száz sínes művészi 
kivite ü kép tárgyukhoz méltó felolvasással, 
egy 3000 gyertyafenyü modern vetítőgép 
segítségével lesz bemutatva. A budapesti 
Uránia-színházban napokon át óriási közön
ségnek mutatták be ugyanezt és aki látta, 
elragadtatással dicséri az előadást. Úgy 
halljuk, miszerint sa ifjúságnak délelőtt 
mutatják be a határozottan tarulságos és 
ismeretterjesztő játékokat. — Helyárak a 
délután 4 órai előadásra: ülőhely 1 kor. 
állóhely 50 f,, ksrzat 30 f. A 6 órai előa
dásra: ü öhely 1-20 kor., állóhely 60 f.. 
karzat 40 f. Jrgyek a pénztárnál délután 
3 órától válthatók.

— A sierei közös diilöut meghatározása. Föl
merült étéiből kifolyólag elvi balaroaatbau mondotta 
ki a földmivelóaügyi miniszter, hogy az a körülmény, 
bogy valamely ut a közutak hálózatába fel nem 
vétetett, m g nem állapi’ja annak az útnak közös 
diilöut jellegit,

Vadászat. A nagy sárói urada om- 
bán f. hó 11-en tarották ez évi első nagyobb 
szabású vadászatot. A Frankl-cinlád ez 
alkalommal is, — mint ahogy azt a múltban 
is láttuk — maga köré gyűjtötte a társa
dalom kiválóságait. Je envoltak : Lita Gyula 
Beöthy B.iogb Frigves, báró Lévay j’ 
Sohoen Géza, Sohoen Ernő, Hoffmann Árpád 
Dr. Franki Imre, Franki Róbert (Bécs)’ 
Fjooh Reichersberg lovag, Molisótiss Béla’ 
Nemesek Frigyes. Terítékre került 568 drb. 
nyú'. As utolsó hajtáson a vendégszerető 
házigazda dúsan teritett asztala mellett

• T'.dík ”“®*ligenciája ia, ho' szép po 
hárköasöntőkben ünnepelték e kiváló min

tabirtokosunkat, úgyis mint örömapát. A 
kedélyes vadásztársaság vig hangulatban a 
hajnali órákig maradt együtt.

— Alkoholellenes nap u elemi 
Iskolában. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a tanfelügyelöságek utján elren
delte, hogy az 1912. évtől kezdve minden 
állami, községi, társulati és magán elemi 
népiskolában minden évben a tanfelügyelő 
által meghatározandó külön nap szenteltes
sék kizárólag arra a célra, hogy az alko
holizmus káros hatásai sz iskolák növendé
keivel lebatóan megismertessenek. A jelzett 
iskolák tanítóinak a tanév végén jelentést 
keli tenniök ebbeli munkásságukról a as 
elért eredményről a tanfelügyelöségher, 
hogy ez beszámolhasson a miniszternek.

— Kemencébe dugott csecsemő. 
Gergely Júlia tőrei cseledleány e hó 16-án 
gyermeket szült, amelyet születése után 
nyomban a kemencébe dugott, a melyben 
valószínűleg el akarta égetni. Azonban a 
csecsemő*, mely a hidegben megfagyott, a 
hásbeliek megtalálták és a le ketlen anyát 
a hatóságnak feljelentették, ameiy megindí
totta a vizseálxot.

— A hUBdrágaság egyik oka. Pa
naszkodunk a hús drágasága ellen es mél
tán. De ha komolyan fontolóra vesszük a 
dolgot, áron eredményre jutunk, hogy a 
husdrágasagnak egyik oka a marhaállomány
ban beállott apadás. Például : Francia
országnak 1840-ben 32 miiLó, 1882-ben 
23 millió, 1907-ben már csak 7 millió bir
kája volt. Ausztria-Magyarországnak is va
lamikor 10 millió, ma már csak 3 millió 
birkája van. És egyébként — a sok vész 
kitörésé miatt — nagy zz apadás a szar
vasmarhában is.

— Kitüntetett munkás. A m. kir. 
kereskedelemügyi mini.zierium megbízásá
ból a besztercebányai keresk. és iparkamara 
díszes oklevéllel és 100 korona jutalommal 
tüntette ki Ruzsicska A'ajost, aki mint 
üvegfúvó munkás 40 év óia van alkalmazva 
a Ruteicska V. üveggyári cégnél Garamrud 
nóu. A kitüntetést az egybesereglett mun
kások előtt a gyár vezetője megható beszéd 
kisére ében adta át a dere, munkásnak.

— Kereszt helyett ujjlenyomat. 
Mármarosszigeten egy végrehajtó segeoje 
érdi kés előterjesztést tett a törvényszék 
elnökének. Aa okmányok keresatvonassal 
vaió aláírásánál gyakran megtörténik, hogy 
a felek a sajátkezüség valódiságát letagad
ják. Az aláírásnál azt jelentik ki, hogy nem 
tudnak Írni, ba azután perre kerül a sor, az 
illetők a törvényszéknél letagadják a ke
resztvonást és a bizonyítás során szépen 
imák. Ennek elkerü ése céljából azt indít
ványozza, hogy a keresztvonás helyett hasz
náljak valamely ujj daktilossk ópiáját. As 
indítvány jogászkörökben feltűnést keltett. 
A törvényszék elzöte ez ügyben felterjesz
tést tett a miniszterhez.

— Sofiában, Bulgária fővárosában 
egy magánegyenekoöl álló társaság nemzet
közi kiáll itást rendez, melyre valószínűleg 
hazánkban is kü.önféle hangzatos Ígéretek
kel kiállítókat fog megkísérelni szerezni.— 
Mielőtt valaki gyárosaink vagy iparosaink 
közül esen kiállításban résstvételre e hatá
rozná magá', jói fogja tenni, ha előbb a 
besztercebányai kereskedelmi és iparkama
rához fordul bővebb fe világoritáaért. Meg
jegyeztetik, hogy a kiállitás teljesen magán
jellegű s azon Magyarország hivatalosan 
nőm vesz részt.

A Divat Szalon, Magyarország első 
női lapja, értekben folyton emelkedve s 
munkakörét mindjobban kiterjesztve töltötte 
be huszonnegyedik esztendejét, melyet a lapok 
életében tan igazabban lehetne a teljes 
érettség és nagykorúság idejének nevesei. 
A őst a XXV. évfolyamát járja éa viszi as 
ország minden tája felé, — az úri házaktól 
a dolgos varrónő hajlékáig, — m ndasokat 
a tudnivalókat, a melyeket ma már egy 
nőnek, mint leánynak, feleségnek, anyának, 
társaségbeli hölgynek, kenyérkeresönek és 
ház.ssstonyoak tudnia kel). Ez a tudáa 
képesíti arra, bogy ne csak tájékozást 
nyerjen a divatról, de ast takarékosan 
hasznára is fordíthassa A Divat Szalon képei
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elaőrendüek, ipstmüvésseti tanfolyamai pá
ratlanok, a taépirodalmi olvasmányokat 
nem kisebb írónő, mint Ssabóni B'ogáll 
Janka elsőrendű irói gárda segítségével 
ssolgáltatja : költeményekké1, novellákkal 
ssép és nagy regényekkel, női életrajrokka), 
melyeket iól sikerült arckép k’s'r, oktató 
osikkeket, érdemes könyvekről, zenemüvek- 
röl, ssindarabokról feljegyzett tudnivalók
kal s egy olyan Sserk. Postával, a mely 
ssinte a lexiconok ssinvonalára emelkedik 
éa a legjáratlanabb kérdezösködöhös is 
sserotettel, segítséggel lessáU. — A Divat 
Szalon egyike a legolosóbb lapoknak : 
slőfisetísi ára negyedévre csuk három korona, 
dacára annak, hogy kiál i'ása díszes éa 
bőkezű. Kéthetenként megjelenő színes, 
keménytáblás füzetei dús tartalmukon kívül 
ingyen mellékletekkel is szolgált ak : szabás 
Ívvel, gyermek divatujsággal atb. As évfor
dulót pedig sasai tessi omlékesetessé, bogy 
előfiretőinek egy elegáns naptárt küld 
ssintén Lüön dij néikül. A legnagyobb 
elismeréssel ajánjuk olvasóink figyelmébe 
e derék női divatlapot, tudomásukra adva 
a Dicvt Utalón kiadóhivatalának czimét: 
Budapest IV, Eskü-ut 6. *z. ahol — éppen 
úgy as ország bármely postth’vaiala utján 
is — eő lehet fizetni. Kivánatra mutatvány
számot is küld e Isp kiadóhivatala.

Miutelep szőlőiskola Nagyösz ter
jedelme 500 kát hold. R mániában, Szerbi
ába éa Bulgáriában vannak fióktelepei.

Az az ezerféle komplikált szer, 
melyet aranyér (haemorrhoidák) el
len használnak, azzal a rendeltetéssel 
bir, hogy az aranyér alapokát: a szék
rekedést és a vértorlódást megszüntesse, 
illetve megakadályozza. Ezt a célt 
sokkal egyszerűbben, hatásosabban és 
olcsóbban a Ferenoz Józaef-keserü- 
viz rendszeres használata által lehet 
elérni. Naponkint éhgyomorra egy 
pohár „Ferencz Józsefu-vizet kell inni 
és már héhány nap múlva meggyő
ződhetünk e páratlan természetalkotta 
hashajtónak sok ezer orvos által elis
mert gyógyszerről.

A férfi szerelme. Hogy misép sse- 
reshető és tartható meg a férfi szerelme 
már sok leány és asszonyszivnek fejtörést 
és elmélkedő órákat okozott. Sok évszáza
dokkal ezelőtt is a szebb nem azon gondo
lattal foglalkozott és már akkor is többször 
megkiaérelte, valami varázsitallal és rokon- 
ssenves-saerrel a szerető birtokába jutni. 
Manapság fiatal leányaink és asaaonyamk 
könnyebben vannak, mert nek k egy hibás
hatatlan, biatos ssert mondanak, amely 
ezerszeresen kipróbáltatott. „Tanulj jól 
főzni, gyermekem, a férfi szerelme a gyom
ron megy keresztül® tanácsolják a tapasz 
telt znyák „és különösen még arra figyelj, 
hogy csakis a valódi Katheinor-féle Koeipp 
maláta kávéval egy kellemes és egészséges 
kávéital kéaaithető el. A valódi „Katheiner" 
elérhet- tlon jóságában mindig maradandó 
éa oaekély ára miatt a háztartásban csinos 
öaaaeget takaritaas meg.* Szivdobogva jegy
eik meg maguknak a szófogadó leányok 
aet, hogy s háziasszonyi erények a szivük 
választottjától mindig nagyrabecsültetnek.

Hualnségen kívül — most még 
kávé-és cukordrágaaág la. A hsziaaz- 
asonyoknak mostanában rósz időket kell 
átélniük. A húsárak oly magasak, hogy 
igazán nehéz egy jó darab húst a fazékba 
hozni. As utolsó hónapokban a kávé is 
lényegesen megdrágult és hogy a takaré
kos báaiasssonyt még jobban zavarba hozzák, 
most még a cukorért ia többet fizessen, 
mint aae ött. Ily rozs időkben a régóta 
jónak bizonyult Ksthreiner-féle Kneipp ma
láta kávéra kell különösen fiigyelmestetni.

A valódi Kathreiner aa ismeretes eredeti 
csomagokban, amelyek védjegyként „Kneipp 
plébános" nevét s arcképét és „Kathreiner** 
nevet viselik, a babkávénak legjobb pótló
szere, valamint annak legizlésebb vegyitéke 
Kathreiner használatánál tokkal keveaebb 
cukor izükséges, mintha tisztán csak bab
kávét iszunk, avagy valami kávépótlékot 
mint a vegyitéket használunk. Ennek folytán 
Kathreiner által cukrot és kávét takarítunk 
és ezzel jó kis összegű pénzt. Ha a házi
asszonyoknak a húsra vonatkozólag is ilyen 
jó pótlósserük volna, akkor bizonyosan 
könnyebben volna elviselhető a drágaság.

Egy népsser. A „Moll-féle sós-borstesz 
által a bategeknez egy ép oly gyógyhatású, 
mint olcsó Bzer nyujtatik köszvényes és 
Ciuzos bánta'maknál, aebeki él éa daganat 
toknál. Egy üveg ára utasítással együtt K.
2.— Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. 
gyógyszerész, os, és kir. udv. szállító álta . 
Becs, I. Tuohlauben 9. A vidéki gyógyszer, 
tárakban és anyagke a-kedésekben határo
zottan Mo l-féle ktsziimíny kérendő az ö 
gyári je.vényével és aláírtéival.

A Dr Hlchter-féle Linlmeut. Caps- 
comp. (Horgony Pain-Expeller) igazi, 
népszerű háziasérté lett, mely számos csa
ládban már évek óta mindig késaletben 
vau. Hátfájás, csipöfájdalom, fejfájás, kösz- 
vény, osuzuál stb.-nél a Horgony-Liniment- 
tel való bedörziölesek mindig fajdalomosli- 
iapitú hatást idézték elő ; sőt járványkórnál, 
minő : a kolera és hányóhasfolyás, aa altegt- 
uek Horgony-Linimenttei való bedörasölése 
mindig igen jónak bizonyult. Ezen kitűnő 
hátiezer jó eredménnyel a kalmaztatott be- 
dörzsölésképpen az influenza ellen is és 
üvegekben : á 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 2 
korona, a legtöbb gyógyszertárban kapható, 
de bevásárlás alkalmával tessék határozot
tan: R chter-féle Horgony-Licimentet (Hor
gony- Pain Expellert) kérni, valamint a „Hor
gony* védjegyre figyelni és osak eredeti 
üveget elfogadni.

Közönség köréből.
T-kmtetes Boros Gyula urnák 

Léva.
A „Lévai öráiló" egyik utóbbi számá

ban a polgármester urbos és hozzám inté
zett nyílt levelére értesítem, hogy az álta
lam kezdeményezett állami polgári iskola, 
valamint a vele kapcsolatos kereskedelmi 
és ipari kösépiskola fe átírása tárgyában as 
i leteken tényezőknél el fogok járni éa 
minden lehetőt elkövetek arra, hogy az ipa
rosok és kereskedők ezen évtizedes óhaja 
minél e'öbb teljesedésbe menjen.

Egyben a polgármester ur meghálál 
mázott engem annak kije'antésére, bogy as 
érdeklődőknek es ügyben hivatalában vagy 
a kösgyü ésen kéasaéggel fog bővebb fel
világosítást nyújtani.

Léva, 1912. január hó 17.
Hazafias tisztelettel

Faragó Sámuel.

Nyilvános köszönet.
A „Barsmegyei Tanítók Háza" javára 

a következő adományok érkeztek :
1. Aranyosmarót község képv. test. 20'—
2. Oszlany „ „ „ 3 —
3. Taszár „ „ . 2 —
4. Svarba József tspsö int. tanár 10*—
5. As újbányái ál), tanítótestülettől

1910—1911. évekre .... 100 —
6. Köveskuti Jenő áll. tkpaö int. ig. 20*—
7. As ar.-maróti áll. tantestület által

rendeset! hangverseny jöv. 110 22
Összesen : 265 22

Fogadják a nemesen gondolkozó köz
ségek, testületek és as ügy telkes barátai az 
egyesület Irgháláaabb köszönetét.

Deák Adolf,
•gyes. főpénztáron.

Bititiloi Uilemény.
469—1912. szám.

Hirdetmény.
A városházban levő Amstetter féle 

dohánytőzsde bolti helyisége as 1912. évi 
szeptember 16. esetleg november 1-aö nap
jától fogva, 10 évre — vagy tetasés sze
rinti időre — bérbe adandó, — as aján
latok legalább félévi bérnek megfelelő óva
dékkal a polgármeaternél nyújtandók be.

Léva, 1912. január 20.
JBódLogla. Zsaijoe 

polgármester.

2718|1911.

Hirdetmény.
A föld és háibirtokokra bekebelesett 

tartozások bejelentési határideje f. éri 
jannár hó 31.-lejár. Tekintettel arra a 
körülményre, hogy es ide<g igen kevesen 
je'entették be tartozásaikat a városi adó- 
hivatalná'y ez utón felhívom Léva várói 
adófizető közönségét, miszerint az ingatla
nokra betáblázott takarékpénztári s egyéb 
tartozásokat e hó végéig annál is inkább 
jelentsék be a városi adóhivatalnál (Város
ház, 1, emelet 9. ajtó) mert a később be
nyújtott vállomási ivek figyelembe nem 
fognak vétetni.

A szűke* ges nyomtatványokat m nden 
jelentkező ingyen kapja a városi adóhiva
taltól.

Léván, 1912. évi január hó 19 én.
Fábián Zoltán

adóh. föuők.

Az anyakönyvi hivatal bojagyzéoai
1912. évi ián. bő 14-tSI IBIS, évi jan. hó 21-ij.

Szülőtől.

Házasság.

A szülői neye V • 
«gg

g"
A gyermek 

neve

Gurszki Katalin leáuy Jolán
Nyíri Pál Popellár Ilona leány Erzsébet
Ferenoai János Chren Ilona. leáuy Mária

Völeteiiy es menyasszony tere

ősv. Bagócai M. öav. Vraka K. rkath.

Halálozás

Az elhunyt neve Kora A halál oka

özv. Tóth András 80 évei Tttgiidaganat
Bóua látván 72 áves Gutaütéa

Lévai piaciárak.
BovatvssstS : Dr. Horváth Gyula randtfrkapitány.

Busz m.-mázsánként 22 kor. 40 fill.— 
22 kor. 80 Kétszerez 18 kor. — fill. 19 
kor. — fill. — Rozs 19 kor. 60 fill. 20 kor.
— fii. Árpa 18 kor. 60 fill. 19 kor. — fill. 
Zab 19 kor. — fill. 19 kor. 40 fill. 
Kukorioa 18 kor. — fill. 19 kor. 80 fill.
— Lencse 20 kor. — fill. 21 kor. 60 fill. — 
Bab 30 kor. — fill. 31 kor. — fill. — 
Köles 12 kor. — f.ll. 13 kor. — fill.

Vetőmagvak 100 kilónként.' Vörös ló
here terméssel töl arankamentez 175 — 185 
Vörös lóhere, kis aránkás 165—175 Vörös 
lóhere, nagy aránkká 150—160 Luoserna 
természettől ar-nkanientes 130—138 Lu
cerna, világos szemű sránkás 110—120

Tessék napilapjait, hírlapokat, divat
lapokat Nyitrai és Tarsa r. t. könyvkeres
kedésében Léván megrendelni, megkíméli 
a postai beküldési költséget.
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Ny i Ittér. Kiadó lakás.
Két szobás udvari emeleti 
lakás kiadó. Kazinci u 3.

Házvezetőnő
kerestetik vidéki uriházhoz, szerény 

igényű özvegy, ki háztartási teendők 
mellett gyermekekkel is foglalkozna. 

Ajánlatok ..BARS kiadóhivatalába
Léva, Barsntegye címre küldendők.

46l|19l 1. végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. 

e. 102. §-a éri elme ben ezennel közhírré teszi, hogy az 
arauyosmaróti kir. törvényszéknek 1911. évi 4544. V. 
számú végzése következtében Kralt Károly ügyvéd 
által képviselt Strohner József iauosrét: lakos javára 
927 K 26 f. s jár. erejéig 1911. évi decv. hó 14.-én 
foganatosított kie'égités végrehajtás utján lefoglalt és 
660 kor. fillérre becsült következő ingóságok u. in. 
széna, fatartók nyilvános árverésen eladatnak.

Meiy árverésnek az ujbáuyai kir. járásbíróság 
1911. évi V. 223|2 számú végzésé folytán 927 kor. 
26 f. lőkeköveteles, ennek 1910. évi január hó 18 
napjatíl járó 5% kamatai, és eddig összesen 74 kor. 
45 fillérben biröilag ma megáll-ip;tott költségek ért
jéig, Újbányán alperesnek a HosBZU-utcában levő 
likasán leendő megtartására 1912. évi január ho 22 lk 
napjának délelőtti II Órája hat; ndoill kitűzik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg jegyzéssel 
hivatnak m-g, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t. c. 107. ts 108 §-ai érrelmében készpénzfizetés 
mellet , a legtöbbet ígérőnek, szükség ese'.éu becsáron 
alul is el foguak adatni.

Amvuoyibeu az elárverezendő ingóságokat mások 
is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t. c. 
120. értelmében ezek javára is e rendeltetik.

Szőlőoltvány eladás.
10000 drb. igen szép gyökérzetü 
és jó fórra d ás u OrOSZrixlíng, 
Saszla, Kövidinka, Mézes
fehér és Fehérbakator sző- 
lőoltvánv eladó. Ezrenként 200 
korona árban. Nagyobb megren
delésről árkedvezmény. Megren
deléseket elfogad Katócz János 
szölőszeti és borászati fe ügyelő

Esztergomban.

Ma^BS*assaMwmuuMdt,.<->.r

= Kölcsönkönyvtar =—
újonnan kiegészítve kb 8000 kötet 

magyar német és írat cla regény

NY1TRA1 és TÁRSA R. T. 
köuyvkereskedéeeben LE V Alá. 

Elöfzetéi bármely nap l ezdlietö.

= T e j =
Pustaszszentkereszti bérgazdaságomban 
termelt tejet Léván szándékozom elhe
lyezni, felkérem mindazokat, kik nálam 
tejet venni óhajtanak, szíveskedjenek 
nálam azt bejelenteni.
A tej jósá áért és tisztaságáért jótállást 
vállalok s az zárt palackokbau lesz 
házhoz szállítva.

BERGER ERNŐ.

Költ Újbánya, 1912. évi jau. hó 7. napján.

Lukács Miksa
kir. b»r. végrehajtó

Kiadó lakás.
3 szoba és mellékhelyiségek

ből álló utcai lakás kiadó. 
Kaziuczy-utca 2 sz.

Tűzifa 
porosz kőszén és pirszén- 

rendeléseket elfogad és 1 
= házhoz szállít 

Braun József és fia. 
Iroda Honvéd utcza Wertheimer ház

R

jöjj Védjegy: „Horgony". | V

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

pótleka
•<y régiónak bizonyult háziazer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsölénnek bizonyult 
ki zz vénynél, oaiizaál én meghűléseknél. 

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

gyógyszerésznél, Budapest.
Dl Ilctter lyósyszertiri tz „Árny oroszlánhoz", 

Prágában, KlisabeÜLstrassc neu.

Uj bérkocsi.
Tisztelettel értesítem a r>. é. közön

séget, hogy u j bérkocsi 
vállalatot létesítettem. —■ A közönség 
nagybecsű megrendeléseit kérve 

tisztelettel

Heimann Mór Léva, Szepesi-utca 4.

rekedtség, kutat ut es slnyálkodas-, 
görcs- es hrghurut ellen t>é v«u- 

roljon miit, mint a finomirü

MellCaramellet 
a „Három íenyő“-vel 

Anrn* <’r'0F<>k és tu.gAto wUwO ,0',<öl nérmooó bianryif. 
vény iearolja a bistoa 

nredményt. Csomagokban 20 és 40 
fill. Dobozban 60 fillér. K.pbató: 
Dauert Bolemann eyógysaeriaráb.n 

éa Knapp Ignacz drog«iiAj4b»n 
= Léván -------

AZ OLLA- 
xzakorvosok 
által meg 

vizsgálva és 
legjobbnak 
minositve 

van.
Két évi jót-

fucuíon&óif 
6\_, 

9. - és
10. korona

.OLLA- 
több mint 
200 orvos

gummi; "Xfö-
különlegesség. ' tóbbnak van 

i ajánl v fi.
Kapható az 
orszáy min
den gyógy- 

ezertárácan 
(i jobb dro 
gériákba.

A tudomány mai j 
állása szerint 
bebizonyított 

legjobb létező 
Gummi 
óv«:ír.

hnrettlje aeonlan hogy a udllitíja önnek ceaki 
OLlA-t adjon fe ne engedjen magának csekélyebb 
trtíkü silány utánzatot mint ,fp oly jót' feldicsérni. 
Ae elánuitó helyek kimutatását. Árjegyiéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az 

-OLLA“ Rnmmiaydr Wien. H 437 Fraterstrasse 51 
Kanhatá Urán : KNA PP I. .Iraaeridjáhm 

<•> P1GK EDE ill'itsierésfüz etében.



1912. január 21. A. A S 7

H 1 I Pénzt
nyersolajmotor.

Legolcsóbb, legbiztosabb üzemerő. Versenyképes árak 
Elsőrangú minőség. Több ezer referencia.

Bachrich és Társa 
motorgyári fióktelep

Budapest, V 9. Szabadságtér 17 sz.
(Tőzsde palota/

Telefonszám 71—01. Síirgönyczlm ,CLIMAX<

Legjobb bevásárlási forrás I "WS
__  F

KERN TESTVEREK 8
fűezer, gyarmatáru és vasnagykereskedése

ALAPITTATOTT 1881 LÉVA. TELEFON SZÁM 14

Mindennemű fűszer és csemegeáruk. 
Naponta friss felvágott és prágai sódar- 
Elismert legjobb minőségű kávék. 
Valódi orosz -teáik: és angol rumok.

Teasütemény, csemegebor, likőr, cog- 
nac, déligyümőlcs. dessert, cukorka s 
mindennemű knracBonyfadísz a 
legjutányosabb árakon. — — — —

Magyar gyártmányú folyton égő kályhák, fa- és széntartók,
kályhaellenzök, szesz-, szén és villamos vasalók, gyorsforralók,
kávé és teafőzők, húsvágógépek, konyhamérlegek, valamint

VARRÓGÉPEK stb, állandó nagy raktára.

Gyári raktárt tartunk legalkalmasabb —=

tiszta alumínium és valódi nikkel
főzőedényekből, modern háztartási és konyhafelszerelési czikkekből.

§
0
0
0
0
0
0
1

KNAPP DÁVID J
n f _ 1 __  _ _ _ JL a. X M «« Ív MAAlOT

o
0

mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Telefon szám: 33. . LÉ VAN. 33-

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára épült 
házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás van berendezve.
== Hazai gyártmányú gépek:

Vi ágbirü RAPID lánczos kutak. „Alfa Separatoru tej és X 
vajgazdasági gépek. — Legjobb minőségű takarmánykamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hofherr és 
Sohrantz-iéle gőzcséplő készletek, Ganz-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e t

... ....... — _.......ó

azokba vágó gépek és géprészek. H

Csak a

minőség

Porosz kőszén, koksz, bükk- 
hasábfa ölenként és vag- 
gononként valamint fel
vágott fát legolcsóbban szállít 
helyben és vidékre 
ifj. K-O-vateik CT é. nos 
Léván Szepessy-utcza 8 szám

0
Kbzfet 

jók millió,

AGYÖSZ.
KÖZÉPEUROPA
LEGNAGYOBB

Szőlőiskolája

révén lett

világhírű
a valódi
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A Lévai Takarékpénztár részvénytársulat
_____________________ ______ negyven hatodik évi --------------------------------------------

rendes közgyűlését
1912 évi február hó 18 áu délelőtt 10 óraker saját épülete tanácstermében fogja megtartani, melyre a t. részvé
nyesek ezennel meghivatnak

------- Téirgr-y-ai:

1. Közgyűlési elnök és jegyző választása s a jegyzőkönyv hitelesítésére két tag kiküldése.
2. A zárszámadások előterjesztése, az igazgatóság javaslatai a felügyelő-bizottság jelentésével; a mérleg megállapítása; a nye

remény felosztása és felmentvény iránti határozat hozatal.
3. Az igazgatóság előterjesztése, a tisztviselők fizetésének rendezése és ezzel kapcsolatban a szolgálati szabályok 15 § a

megfelelő változtatásának jóváhagyása.
4. Az igazgatóság és felügyelő bizottság tagjainak az alapszabályok 17. §-a érteimében 3 évre leendő megválasztása.
5. Az alapszabályok 15. §-a alapján netán beérkező indítványok tárgyalása.

Kelt Léván, 1912 évi január hó 18-án.
Az igazgatóság.

Kivonat az alapszabályok 18. f ából. A közgyü'éseu csak oly részvényes gyakorolhatja jogait, ki a közgyűlési meghívó kelte e’ött legalább 60 nappal 
már a részvényesek könyveben részvényesként be volt vezetve, s ki ily tulajdonjogu részvényét a közgyűlés előtt legalább is egy órával az intézet pénz
táránál letéteményezte.

A zárszámadások a pénzintézet hivatalos helyiségében naponként d. e. 9—12 között megtekinthetők

Mérlegszámla 1911. évi december 31-énTartozik Követel.

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

121 Pénztári számla 88413 75 98 Részvény alaptőke............................. 500000
117 Váltó tárcza........................................ 213484665 94 Tartalék „ ........................ 287539 64
118 Kamatozó jelzálog kölcsönök . . 2465512 141 Nyugdíj . .... 60000
51 Törlesztéses n ..... 995073 35 3460585 35 99 Veszteségi tartalék alaptőke . 20000

119 Kézi zálog . . . . ........................ 39498. 142 Rendelkezési „ ... 15000
19 Értékpapírok........................................ 490669 38 281 Értékbiztositási ..... 15000 110000
29 Előlegek óvási dijakra....................... 96 95 93 Betétek ..... . . 4590018 61

111. 136 Adósok különféle számlán .... 4300 08 52 Engedm. utján átruházott kölcsönök 446649 73
120 Más intézeteknél elhelyezett tőkék 16191648 122 Váltó viszleszámitolás . . . 404900

8 100 Kölcsöneink átmenő kamatai . . . 8344 77 84.734. Fel nem vett részvényosztalékok . 480aa3. aav Hátralékos kamatok............................. 31705 57 32". 331. Kölcsönöknél 1912. évre befolyt kain. 72250 19
135 Intézeti ház ........................................ 100000
79 Háztelek ingatlanok............................. 9172 50 109172 50 Nyeremény mint egyenleg :
67 Bútor és felszerelés ... . . 4000

Áthozat az 1910 évről .... 17407 40
Nyeremény az 1911. évben . . 104303 91 121711 31

------- -------- 6533549 48 — 6533549 48

Léván, 1911. évi december hó 31-én.

Holló Sándor s. k., Szilasey Dezső s. k.,
igazgatósági elnök. fílköny vvezetö.

Ezen mérlegszámla alólirott felügyelő bizottság által átvizsgáltatott s az teljesen rendben találtatott.

Dr. Lakner Zoltán s. k., Arvay József s. k„ Fizély Dalos s. k
felügy. biz. tag. felügy. biz. elnök. felügy. blz. tag.’

Főraktár: Engel József és Fia, Léva

Birtokeladás.
Zseliz vasutáPomástól 7« órányira Kis- 

és Nsgypeszek községek határában fekvő, 
jelenleg haszonbéres Kmoskó féle 500 
holdas birtok — egytagban vagy kisebb 
parcellákban örök áron, kedvező rész
letfizetési feltételek mellett is eladó.

Az adásvétel megkötése alkalmával a 
vételárnak csupán egy nyoload része 
lesz fizetendő, melynek ellenében vevő 
a birtokot telekkönyviig is nevére irathatja.

Érdek'ödők forduljanak a birtok tulajdo
nosához.

Jantyik József földbirtokos
hoz Békés, (Békésmegye.)

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorasajtöján Léván.


