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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken él Léván házhoz küldve :

Egy évre....................... 5 Irt — kr.
Hat hóra........................2 frt 50 kr-
Három hóra .... 1 frt 25 kr. 
F őfizctéai pénzek póstautalv.inynyal küldhetők.
igyea számok 12 krjával kaphatók 

a kiadóhivatalban.

HIRDETÉSEK

Négyhasábos petit-sor egyszeri közléséért 7 kr 
kétszeriért 6 kr, többszöriért 5 kr fiietnndő 

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 krajezár

A nyilttérben:
minden négyhasábos garmond sor dija 15 kr.

Velünk összeköttetésben levő hirdető-irodák, elő* 
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj 

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A \eziratok a szerk illőséghez: (Zóldkert-utcaa 33. s/..> kü dendők. 
K siratok vissza m-in adatnak.

FELELŐS SZ ’JCESZTÖ; HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer.
>- vasárnap reggel.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba
(Takarék- és Hitelintézeti épület) kérjük utasítani. 
A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
2950. 1899. «z.

Hirdetmény.
Az 1899.11901. évekre megalapítandó III. 

oszt, kereseti adónak ; — valamint a nyil
vános számadásra kötelezett vállalatok és 
egyletek 1899. évi adójának tárgyalása az 
adókivetö bizottság által Léva város részé
ről folyó hó 26-tól ju ius hó 1-ig terjedő 
időben mindig reggeli 8 órától kezdődöleg 
s a következő sorrendben fog végbe menni; 
26-án tárgyaltatik a kivetési lajstrom 1. 
tételétől a 68-ig, 27-én 69-től 138-ig, 28-án 
139-től 211-ig, 30-án 212-től 287-ig, julius 
1-én 288 tói 335-ig és a két nyilvános szá
madásra kötelezett adója.

Miről az érdekeltséget tudomás vétel 
végett ezen hirdetmény utján értesítem.

Léván, 1899. junius 4-én.
Eód.og-lx Xacujos, 

polgármester.

Vármegyénk és a selyem
tenyésztés.

Most vettük kézhez a földmivelés
ügyi minisztérium ügykörébe tartozó 
selyemtenyésztési felügyelőség hivatalos 
jelentését Magyarország múlt évi selyem
tenyésztéséről és selyemiparainak álla
potáról, A jelentés konkrét statisztikai 
adatokkal igazolja, hogy a selyem
tenyésztés már annyira elterjedt a nép 
között, annyira gyökeret vert hazánkban, 
hogy most már a magyarországi selyem
tenyésztés rendes, bevezetett, meghono
sodott ipari, üzleti ág lett, a melyet 
nem veszélyeztetnek többé a világpia- 
ezok esélyei, daczára annak, hogy az 
utóbbi években oly válságos helyzet 
állott elő, hogy az országos selyem
tenyésztési felügyelőség saját üzleti be
vételeivel nem tudta fedezni saját, a se
lyemtenyésztés és selyem ipar meghono
sításával járó kiadásokat.

Azonban a fejlődés eredményét a 
legfényesebben igazolják a húszéves sta
tisztika első és utolsó évének száma
dásai. 1879. évben még alig beszélhe
tünk selyem tenyésztésről, mert az egész 
országban alig termeltetett 2.507 klgr. 
gubó. 1880. évben is csupán 71 köz
ségben és pusztán 1058 család 10.131 
klgr. 71 gr. gubót termelt 11.062 frt. 
66 kr. értékben, s a selyemiparral fog
lalkozók keresete sem rúgott többre 
8 962 frt 92 krnál. A múlt évben 2.461 
községben 86.407 család 1.272.331 klgr. 
66 gr. gubót termelt 981.627 frt 61 kr. 
értékben ; a munkások keresete 503.722 
frt 33Vg krt tett ki. Húsz év alatt az 
ország gubó termése 13,531,734’66 
klgmot tett ki 12,728.489 frt 32 kr. 
értékben. A selyem-iparral foglalkozó 
munkások a gyárakban és raktárakban 
ezen idő alatt 5*/s millió forintot ke
restek.

Mindez tehát oly értéket képvisel, 
melyet közgazdasági életünkben figyel
men kívül hagyni nem lehet. A vár
megyék vetélkedve sietnek a selyem
tenyésztést nem csak meghonosítani de 
a megfelelő fejlődési fokra is eljuttatni. 
Az első helyen szerepel Bács Bodrog 
vármegye, mely a selyemtenyésből 20 
éven át 4.314.055 frtot vett be. Tekin
télyes helyet foglalnak el Temes, Pest, 
Zala, Somogy, Baranya megyék. Még 
a szomszéd Nyitra is 6000 frt értékű 
gubával szerepel a kimutatásban.

Barsvármegyét azonban hasztalan 
keressük a kimutatásban, egyrészt, mert 
itt a selyemtenyésztés értékét még nem 
ismerik, a szederfák rendszeres ültetését 
a községi faiskolákban még nem gyako
rolják, másrészt a járási faiskola-felügye
lői intézmény még nem lévén életbe lép
tetve egy időre a selyemtenyésztés meg
indulását nem is várhatjuk.

Már pedig, mint az imént, elősorolt 
statisztikai adatokból láthatjuk, a selyem

tenyésztés egyuj, s mindenki által köny- 
nyen űzhető életfenntartó foglalkozást 
nyújt, a munkás kezeknek a gyárak
ban és raktárában uj kereseti forrást 
nyit meg, a tőkének pedig alkalmas 
módot nyújt szépen gyümölcsöző be
fektetésre, annál is inkább, mert a déli 
megyékben megiudult selyemtenyész
tés a külföld figyelmét is felhívta s ez 
évi január elsejétől a magyar selymet 
a lyoni tőzsdén már hivatalosan is jegy
zik, s a magyar selymet a világ egyik 
legjobb selymének ismerik.

Emlékezünk, hogy nem is oly régen 
vármegyénk főispáuja szederfa magot 
osztatott ki a községek között s azt is 
tudjuk, hogy ezek legtöbbje némi ide
genkedéssel fogadta ezen kiosztást, pe
dig hát a selyemtenyésztést első sorban 
is megfelelő szederfa ültetéssel kell meg
kezdeni. Legtöbb vidéken is csak azért 
nem sikerült a selyemtenyésztés, mert 
nem állott elegendő szederfa a selyem
termelők rendelkezésére. Igen helyesen 
cselekszik tehát azon község, mely a 
selyemtenyésztést, mint a íöldmivelés- 
sel kapcsolatosan is űzhető kereseti ág 
kultiválását programmjába veszi, a sze
derfák kiültetését előmozdítja, azok 
pusztítását és rongálását, megőrzi s tél
nek idején a tenyésztésről a közönség 
számára szakszerű előadásokat rendez.

Barsvármegyének a viszonyai igen 
alkalmasak a selyemtenyésztés meg
honosítására, a melynek érdekében 
eddig nálunk alig történt valami. Miért 
is elmulaszthatlau kötelességünknek 
tartjuk, hogy ez úttal is felhívjuk arra 
a vármegye figyelmét, mert bizony 
reánk az elemi csapásoktól gyakran 
látogatott vidék lakóira nagyon ráférne, 
ha a jövő kimutatásokban a selyem
tenyésztők között Barsvármegye is te
kintélyes Összegekkel szerepelhetne.

A barsmegyei gazdasági egyesület 
működése.

Vármegyénk gazdasági életének fellen
dülésében kétségkívül oroszlánrésze van a 
barsmegyei gazdasági egyesületnek, mely 
irányelvül tűzte ki a kisbirtokosok talpra 
állítását. Az egyesület, melynek élén Bars
vármegye legkitűnőbb gazdái állanak, min
denre kiterjeszti figyelmét a íöidmivelés és 
állattenyésztés, szóval mindarra, a mi az ok
szerű gazdálkodásnak megkedveltetésére és 
minél szélesebb körben való elterjesztésére 
alkalmas. Az elmúlt évben is tevékeny mű
ködést fejtett ki, a mely működéséről a 
leghívebb képet nyújt az elnöki jelentés, 
melyet gazdáink érdekében igen helyesnek 
tartunk közölni s a mely igy hangzik :

„Az alapszabályok alapján és saját inici- 
ativáukból kifolyólag is van szerencsém el
nöki jelentésemet megtenni az egyesület 
1898-ik évi működéséről.

Egyesületünk 1860-ik évben alakíttatván 
meg, a közönség hazafias együttérzést és 
összetartást országszerte az egyletekben ta
lálván meg, meglehetős társadalmi éléukség 
fejlődött ki, a 70-es években működése alább
száll, 8 1880-as években nagyszabású, de ered
ménytelen vállalatok az egyesületünk iránti 
bizalmat és annak vagyonát megingatták; 
sikerült azonban ezen aera befejeztével L e i- 
denfrost László és utódjai elnökségeik 
idejében a közvéleményt legalább kis mérv
ben megnyerni az egyesületi életnek annyi
ban, hogy a tagok száma valamit emelkedett, 
mindazonáltal ma sem nyilvánul azon élénk
ség,— ugy látszik a társadalmi téren majd
nem mindenütt,—mit ezen elsőrangú tényező, 
a mezőgazdaság hivatott ügye megkívánna; 
egjleti tagiunknak zöme csak ritkán vesz 
részt a közgyűléseken, de mert e részben is 
javulást tapasztalhatunk, örömmel jelentjük 
ezt a tiszteit közgyűlésnek. De csupán a 
tagdijak befizetése nem elégséges, ezt a 
jótékonyczélu intézetek iránt elégnek tart
juk, de nem egy gazdasági egyesület iránt,

T Á B C Z A.
Ábránd.

Azt gondoltam el tudlak majd feledni, 
Kern fog szivem látásodra remegni, 
Kitörülöm belőle a képedet, 
Elfeledlek,
Mint egy álmot 
Elfeled a képzelet.

Ábránd volt csak, csalfa ábránd nem egyéb ... 
Feledheti-e a virág levelét ?
Tarka lepke elveszített himporát ? 
Hogy feledné
Hát el a szív 
Azt, ki neki éltet ád ? !

Solty Gusztáváé.

Nyaralni készülök figyelmébe.
Bimbó-iakasztó májusnak vége 8 gabona 

érlelő junius atvevéu birodalmát, egyszerre 
benne leszünk a nyárban, melynek előhír
nökei gyanánt egymásután érkeznek a kü
lönböző fürdő- s nyaralóhelyek megnyitá
sáról szóló jelentések. Ks megkezdődnek a 
tervezgetések, családi tanácsok, melyek 
tárgya e fogas kérdés megoldása ; hová 
menjünk az idén ? Legkapósabb olvasmány 
a vasutak nyári menetrendje, mert a ki 
csak teheti, készül el — ki a szabad ter
mészet ölelő karjai közé ; a beteg, hogy 
egészségét visszanyerje; az üdülő, hogy 
megerősödjék; az egészséges, hogy uj erőt 
gyűjtsön az uj munkához.

Es a tervezgetés, tanácskozás vége 
rendesen az szokott lenni, hogy a legtöbben 
a világ bármely tája felől induljanak, vala* 
melyik külföldi fürdőhelyen állapodnak o»eg» 

mert sajnos, —■ „szokása már ez magyar 
embereknek*. Vádolni senkit sem akarunk, 
csupán tényt konstatálunk s ha kérdezzük, 
ki a hibás, közönségünk-e, vagy fürdötu* 
lajdonosaink ? a feltett kérdésre hirtelen 
magunk sem tudunk feleletet adni. Azt hisz- 
szűk, mind a kettő. A közönség, mert nem 
képes magát attól a m -grögzött rossz szo
káson alapuló előítélettől emanczipálni, mely 
szerint a külföldit, ha roszszabb is, minden
ben állhatatosan a hazai elé helyezi. A ma
gyar fürdők tulajdonosai, mert kevés kivé
tellel nem akarnak hódolni a korszellem 
követelményeinek, a busás haszonnal biz
tató bei uházásoktól fázva húzódnak, ölbe 
tett kézzel lesik a jó szerencsét s nem 
akarják megtanulni, hogy ma már elmúltak 
azok az idők, mikor a jó bornak nem kel
lett cégér. Holott a külföldi fürdötulajdono- 
sok két kézre fogják a reklámdob verőit, 
sippal-réztányérral hirdetik fürdőik előnyeit, 

úkka-ka'áccsal édesgetik u vendéget 8 a 
következményt aztán megtanulhatjuk abból 
a fürdöstatisztikán alapuló szomorú tapasz* 
lalatbó , hogy a másod-, baitnadrangu kül
földi fürdőkelyeken évröl-ávre több a ma
gyar vendég, mint az elsőrangú hazai fürdők 
bármelyikében.

Pedig ha önmagunkat ámítani nem akar
juk, be kell vallanunk, hogy a valóban jót 
méregdrágán megfizettetik a külföldön s 
népesebb, látogatottabb helyeken a szeré* 
nyebb vendég csak egyszerű szobaszám, 
Zimtnernummer. A ki herOzeg bővebben 
költekezik, vagy éppen két kézzel szórja a 
bankót, az előtt — szó sincs róla — kétrét 
hajlik a személyzet, mindenképen kitüntetik, 
de aztán ennek fejében szemérmetlenül ki 

is zsákmányolják. És ez is, amaz is meg- 
zsaroltan, de egy csalódással gazdagabban 
tér haza és nagyot fohászkodva teszi meg 
az önvallomást, hogy bizony kár volt a — 
sokszor csak képzelt — jót messze idegen
ben keresni, holott az igazit itthon a közel
ben is megtalálhatták volna.

Mert hisz’ nem chauviniímus mondatja 
velünk, de tagadhatatlan való tény az, hogy 
alig létezik Európában második állam, mely 
a fürdő- és nyaralóhelyek oly dúsgazdag 
választékával dicsekedhetnék, mint a négy 
folyam és hármas balom hazája. A déli és 
keleti Kárpátok, Erdély bérczei, a Magas
latra balzsamos levegője, Felsőmagyaror- 
szág a fürdőhelyek végtelen gyöngysorával, 
megannyi áldás betegnek, egészségesnek 
egyaránt. És a kies Dunán-tul az ő liala- 
tOn-tavával. Igen, az isteni Balaton, Közép- 
Európa legnagyobb tava, a tengeréhez ha
sonló tulajdonságaival. Édes-vizű magyar 
tenger, hány költő dalos ajka énekelte meg, 
hány ihleteit festő varázsolta vászonra I ü- 
vös-bájos vidékedet? Tihanyi felsziget, Ba
dacsony, Csobánc, Tátika, Szigligeti — meg
annyi zengzetes költemény. És a partmentén 
köröskörül a sok régibb s újabb fürdőtelep, 
melyek nem irigykedve rontanak egymásnak, 
hanem nemes versengésben iparkodnak kö
zönségünk megelégedését kiérdemelni. Itt a 
jó, öreg Balaton-Füred az ö konzervá’iv meg- 
állapodottságá al s évrö-évre, mint a fecske, 
visszatérő törzsközönségével. A túlsó parton, 
Füreddel szemben, Siófok, ez a modern, für
dő, hol az emberi akarat, szorgalom és tu
dás rövid pár év alatt kies paradicsomot 
teremtett a röviddel előbb még homoksiva
tag helyén, ugy hogy ma már nem hivalko

dás a „Magyar Ostende“ elnevezés. A leg
nagyobb kényelemmel berendezett három szál
loda áll a Balaton partján a vendégek befo
gadására, villamos világítással, szép lakályos 
szobákkal s ezek balkonjáról pompás kilá
tással a Balaton egész bájos tájékára. Tovább 
Fonyód, Balaton-Földvár, majd a füredi ol
dalon Almádi s ettől keletnek Kénesé, és még 
sok-sok fürdőtelep. Előretörekszik; emelke
dik mindannyi s e téren Siófoknak európai 
színvonalra emelt küi- és belföldi látogatók 
által elismert nagyszerűsége varázshatással 
van az egész Balaton-vidékre. A jó példa 
követésében eddig Balaton-Földvár jár leg
elöl, sőt villamos világításával, gyönyörű vil
láival és a part közvetlen közelében elterü
lő fenyőerdejével máris méltó társa a nemes 
versenyben Siófoknak. Ha a többi telepek 
is e nyomokon haladnak, párját ritkító édonné 
válik BaLtouvidéke. Segít uekik ebben a Ba
laton idegedzö hullám verése és parkettsima 
feneke is, valamint a Balaton-tavi gőzhajó- 
zási társulat kényelmes gőzhajóival.

Es a fürdőtelepek bármelyikére rövid 
pár óra alatt eljuthatunk a fővárosból, a 
miért feltétlen elismerés illeti a déli vaspá
lya társaságot, mely gyors, kényelmes és ol
csó közlekedés létesítése által nagy mérték
ben elősegíti a Balaton-vidék látogatását.

De sem fürdöismertetést, sem reklámot 
Írni nem akarunk, csupán figyelmeztetni volt 
szándékunk most a saison beállta előtt a 
nyaralni készülőket, hogy ne keressék kül
földön, mikor itthon is megtalálják a jót 
és szépet. Hisz’ jól mondja Petőfi;

,Ha a fö d Isten kalapja, 
Hazáuk a bokréta rajta/



melynek czélja munkálkodni a mezőgazda
sági közjóiét megteremtésén.

Az egyesülés, az egyesületi élet egy 
nagy tényező, nagy tettek keresztül vitelére 
képes, s miután a gazdák ma mostoha viszo
nyokkal küzdenek, még inkább vannak hi
vatva az egyesületi életben tevékenyen mun
kálkodni saját jól felfogott érdekükben.

Egyesületünk fennállása, ha szerény 
keretben is, biztosítottnak tekinthető, mert 
állandóan vannak, kik egyesületünknek ba
rátai, s azon meggyőződésnek adunk kife
jezést, hogy a szakismeretek terjesztését és 
a szövetkezetek megalakítását a gazdasági 
ágak minden terén vármegyénkben első 
sorban egyesületünk van hivatva felkarolni, 
a mint ezt gyakorolja is, s ebből kifolyólag 
a vármegyénk minden tényezőjének el kell 
ismernie, hogy a gazdasági szakértelem és 
érzék fejlesztése és a szövetkezetek létesí
tése, legalkalmasabb eszközök a most már 
égetővé vált szocziális és munkás kérdések 
megoldására és igy a gazdatársadalom bol
dogulására.

Rendezte ezenkívül a jól sikerült mező- 
hegyesi kirándulást, a melyen 5 közép és 93 
kisbirtokos vett részt, mely felejthetlen emlé
ket hagyott a kirándulóknál, itt is beigazol
tatott, hogy a szemlélet általi oktatás a 
gazdatársadalomra életkérdés.

A kirándulók Budapesten megtekintették 
a kereskedelmi és gazdasági múzeumokat a 
legkitűnőbb ismertetés mellett, az állatker
tet is, két napot Mezőhegyesen töltöttek, 
hol az uradalom Igazgatósága a tisztikarral, s 
a ménesparancsnokság legszívesebben na agya- 
rázgatták Magyarország alföldje gyöngyének 
gazdasági berendezését, melyhez minden te
kintetben ez idöszerint nem akad hasonló.

Ezen kirándulásból kifolyólag a kisgaz
dák a mezőhegy esi tájfajtát akarták megbo- 
sitani, melyhez 500 kancza magas átlagáron 
való fedeztetését, épületek emelését kész
séggel vállalta volna magára az érdekeltség, 
a lótenyészbizottmány és egyesületünk ezen 
eszmét rendkivüi életképesnek és szüksé
gesnek találván, elkövetett mindent, bogy a 
szükséges számú méneket a gazdaközönség
nek megszerezze, sajnos azonban ez irány
ban tett felterjesztéseit a szükséges mének 
hiánya folytán siker nem koronázta.

A második szülöttje és reméljük, élet
képes szülöttje az elevátor szövetkezet lé
tesítése ; az elevátor szövetkezet ügyében 
a kiküldött bizottság mindent elkövetett, s 
miután üzletrészeit 25 frtra tette 25 mm-ig 
terjedő terményberaktározási jogosultsággal, 
hogy az egész 80.000 frt összehozható le
gyen, a földművelésügyi miniszter kéretett 
fel 50.000 frt. kamatmentes kölcsönre.

Az elevátor szövetkezetnek Léván való 
létesilését megérlelte az, hogy a kis és közép
gazdák a cséplés idejében kénytelenek gabo
nájuk egy részén olcsón bármi áron túladni, 
másrészről kis mennyiségek eladásánál a 
közvetítői kereskedelem óriási nyereséget 
vág zsebre, ezt megakadályozni, illetve mini
mumra leszállítani hivatva van a közraktári 
intézmény, b reméljük, hogy a kiküldött 
bizottság eredményesen fog beszámolni, ha 
nem is rövid idő alatt megbízatásáról, mert 
hiszen a közraktár intézmény letesitésére 
az idő nagyon megérett.

Léva vidékének gazdaközönsége a tej
szövetkezetnek alakítását Léván óhajtja, s 
ennek eleget teendő felkérte volt boldog 
emlékezetű Nagy Vincze országos tejgazda
sági felügyelőt tanácsadásra, ki a falusi tej
szövetkezetekről adván szakszerű magyará
zatokat, a tejszövetkezet megalakulása ténnyé 
vált és 1899. év november, vagy deczember 
elsején kezdi meg működését. Alapszabá
lyaink czéljainál fel van sorolva egy pont
ban a parasztmintabirtok alakitása.

Ezen czélt sikerült elérnünk az által, 
hogy a földmivelésügyi m. kir. miniszter ur 
felszólította egyesületünket, hogy paraszt 
birtokost ajáuijuk, ki mint kiemelkedő kis 
gazda segélyt nyervén, gazdaságát minta
szerűen kezelné az egyesület ellen őrködése 
mellett.

Sikerült nagy körülteaintés mellett ifj. 
Pálinkás István kis-szecsei gazda személyé
ben ily gazdát találnunk, ki megkötvén a 
szerződést, rendesen vezetvén a bevételt és 
kiadást, a szó teljes értelmében sikerült egy 
paraszt mintakisgazdaságot létesíteni, mely 
hivatva lesz, példaképül szolgálni a kis gaz
dák okulására.

Népies téli gazdasági előadások 1897. 
deczember 18.—1898. apr. 18-ig tartattak a 
kis gazdák részére, s tapasztaltuk a rendkí
vüli érdeklődést i meggyőződtünk, hogy 

népünk tanulékony és a jónak nem ellensége.
Ezen 23 helyen 19 községben sok köz

ség részére tartott előadásokon körülbelül 
3300 hallgató vett részt.

Ezen elöadá-okat még nagyobb mérvben 
folytatta egyesületünk nagyméltóságu Da
rányi Ignácz földmivelésügyi miniszter ur 
hathatós támogatása mellett a következő 
ciklusban.

A magyar-óvári gazdasági akadémiai 
tanárok is felkerestek minket. A gazdasági 
egyesületek szövetségének központja, hogy 
az elBŐ magas színvonalon álló gyakorlati 
előadások kitünően sikerüljenek egyesüle
tünket szólította fel, hogy Léván, egyesü
letünk székhelyén, mint Barsmegye mező
gazdaságilag legfejlettebb vidékének köz
pontjában, két belterjesen kezelt nagy ura
dalom tőszomszédságában adhassák elő nagy
tudásukat. Az akadémiai tanárok két napig 
tartó magas szinvonalon álló legaktuálisabb 
gyakorlati kérdéseket adtak elő, a megye 
intelligens gazdaközönségének ; a részvétel 

| igazán impozáns volt, tehát senki sem csa
lódott, s azok felejthetetlenek maradnak 
mindnyájunk részére.

Megyénk legtermékenyebb Garamvölgyé- 
nek jégsujtotta községeiben a kis gazdák ér
dekeinek megóvására a jégkár felvételekhez 
az egyesületi titkár küldetett ki, s örömmel 
jelenthetj ik,közbelépésünk által a kis gazdák 
állítása szerint pár ezer forint megmentetett 
a becslésnek a legszolidabb útra való tere
lésével.

Ugyancsak a kisgazdák részére a ezu- 
korrépa átadás és átvétel igazságosságára 
való tekintettel a garamvölgyi ezukorgyár 
részvénytársaság igazgatóságával kötött elő
nyös szerződés érteimében 4 helyen ellen
őröket tartott a répa átadásánál, a felül
vizsgálatok és egyébb tapasztalatok meg
győztek minket arról, hogy a répa átvételo 
és mázsálása kifogástalan volt, a kis gazdák 
egyesületünkben igazi jóitevöjüket üdvözöl
ték ; s ha ezen intézkedés elebb hozatott 
volna be, a ezukorrépa termelés általánosab
ban s állandóbban karoltatott volna fel.

A ezukorgyát igazgatósága bármily ügy
ben a campagne alatt is megkerestetett, 
mindenkor eleget tett kívánságainknak.

A magyar államvasutak igazgatóságának 
ígéretét bírjuk, hogy a ezukorrépa szállítási 
évadban nagyon felkeresett Alsó-Várad va
súti állomásnak ezukorrépa és répaszelet ra
kodási helye rendszeresen ki fog köveztetni, 

(Folyt, köv.)

Különfélék.
— A koronázás évfordulóját junius 

8-án Léva város közönsége és hazafias öröm
mel ünnepelte meg. A róm. kath. templom
ban tartott hivatalos isteni tiszteleten a hi
vatalos személyeken kívül nagy és díszes 
közönség vett részt, áldást kérvén szeretett 
királyunk és országunkra. A hivatalok pedig 
délután szüneteltek. Az állami tanitó-kép- 
zőben ez alkalomból iskolai ünnep volt. 
Reggel fél 8 órakor az ifjúság a tanári tes
tület vezetése alatt hálaadó isteni tiszteletet 
hallgatott a róm. kath. templomban, ennek 
végeztével az intézet zenetermében gyűltek 
össze, hol az énekkar, zenekisérettel a him
nuszt énekelte, majd Kriek Jenő tanár 
olvasott fel a nap történelmi jelentőségéről, 
vonatkozással a tanítójelöltek hivatására; 
végül a szózatot énekelte az intézeti énekkar.

— Küldöttség a főispánnál. Garam- 
veszelei Kazy János megyénk köztisztelet
ben álló főispánját a Lipót-rend lovag ke
resztjével lett felékesítése alkalmából, a 
vármegye közönsége Üdvözölni óhajtván, 
— ezért az alispán által e hó 17-ére össze
hívott értekezleten elhatározták, hogy ezen 
kitüntetés alkalmából a főispánt folyó hó 
15—20-ika közötti napok egyikén küldött
ség által Garam-Veszeién üdvözlik, ezen kül
döttség tagjaivá beválasztották az alispán 
vezetése alatt Bátby László, dr. Benkö Lajos, 
Bodó János, Huberth Vilmos, Leidenfrost 
Tivadar ésifj.Majláth István urakat, és fölkér
ték az alispáut, hogy a fogadtatást a főis
pánnál kieszközölje és a meghatározandó 
napról a küldöttség tagjait értesítse.

— A barsmegyei gazdasági egye
sület azon elvnek hódolva, hogy a közvet
len szemlélet a legjobb oktatója a konzerva
tív parasztgazdaiuknak, tavaly Mezőhegyesre 
rendezett egy 100 tagból álló kirándulást a 
kisgazdákkal. Ez évben pedig junius hó 18-áD, 
tehát egy hét múlva Levatich László 
egyesületi titkár útnak indul Léváról 80 pa
raszt gazdával 40 községből, hogy 19-én 
hétfőn a bábolnai és kedden a kisbéri állami 
gyönyörű ménesbirtokokat tanulmányoz 
hassák. Azon kedvvel és reménynyel fog 
útnak indulni ezen törül metszett hamisítat
lan barsi kiránduló társaság, hogy a sok szép 
látnivalóból viszonyainknak megfelelőt es 
hasznosat áthozza megyénkbe a kis gazdák 
részére, mindegyik kiránduló mintegy apos
tola leend falujában az okszerű 
gazdálkodásnak.

— A főegyházmegye személyze
téből. Pintér Karoly ar.-maróthi plébánost 
a herczegprimás a szentbenekedi kerület 
alesperesévé, Kormanovich Endre bars 
thaszári plébánost pedig ugyanoda h. ales- 
peresnek nevezte ki.

— Gyász bír. A köztiszteletben álló 
barsmegyei Ordódy családot súlyos veszte
ség érte, a mennyiben édes anyjuk özv. 
Ordódy Sándorné Ivanits Júlia úrasszony 
72 éves korában Nagy-Málasou elhunyt. 
A nemes matróna temetése a nagyszámú 
rokonság és tisztelőinek részvéte mellett f. 
hó 7-én ment végbe. Benne Ordódy Endre 
lovai járási főszolgabíró édes anyját gyá
szolja. A boldogult haláláról gyászoló csa
ládja a következő gyászjelentést bocsátotta 
ki : ordódi és alsó-lieszkói Ordódy Vilmos 
és neje Incze Irma, úgy gyermekei Sándor, 
János, Vilmos, Zsiga, Béla, Marcsa és Sa
rolta, lovag Woiff Guidó és neje ordódi és 
alsó-lieszkói Ordódy Emma, úgy gyeimekei 
Antal, Margit, Jenő, Géza, Gizella, Andor 
és Juliska, ordódi és alsó-lieszkói Ordódy 
Lajos és neje székhelyi Majláth Gizella, 
úgy gyermekei Irén és László, ordódi és 
alsó-lieszkói Ordódy Endre és neje Szakmáry 
Mariska, úgy leánya Juliska, dr. Kleiu Eber- 
hard m. kir. honvéd törzsorvos és neje or
dódi és alsó-lieszkói Ordódi Antónia úgy 
gyermekei Sándor és Irma mélyen szomo
rodott szívvel jelentik a felejthetlen anya, 
nagyanya, anyós özv. ordódi és alsó-lieszkói 
Ordódy Sándorné szül. Ivanits Júliának f. 
évi junius hó 5-én éjjel 10 órakor életének 
72 ik évében hosszas szenvedés után történt 
gyászos elhunytét. A boldogult hült tetemei 
f. évi junius hó 7-éu d. u. 3 órakor fognak 
a nagy málasi családi sírboltban örök nyu
galomra helyeztetni. Az engesztelő szentmise
áldozat a nagy-sallói róm. kath. egyházban 
f. évi junius hó 8-án reggel 8 órakor fog a 
Mind< nhatónak bemutattatni. Nagy-Malas, 
1899. junius hó 6. Béke hamvaira!

— Honvédségünk tisztikara egy 
újabb jeles taggal szaporodott. A meunyi- 
ben Alemann Ferencz a közös hadsereg 46. 
gyalogezred I. oszt, századosa a honvédség
hez lépett át, s szolgálattételre a 14. hon
véd gyalogezred lévai zászlóaljához oszta
tott be.

— Hazafias ünnepély. A körmöcz- 
bányai m. kir. áll. förealiskola ifjúsága az 
1849. junius 17-én az alsó-turcseki szoros
ban vívott ütközetken elesett honvédek 
emléke iránt való kegyeletből emlékosz opot 
állított, a melynek ünnepi leleplezése folyó 
évi junius hó 18-án, vasárnap d. e. 9 és 
fél órakor fogják megtartani. Az alsó-tur
cseki kápolnában tartandó istenitisztelet előzi 
meg az ünuepélyt, mely a következő sor
rend szerint veszi kezdetét. Hymnus.Énekli a 
tanuió-ifjuság, az ifjúsági zenekar kíséreté
vel. Megnyitó beszéd. Mondja Faitb Mátyás 
igazgató. Történeti vissz ipnlantás. Előadja 
Pszotka Ferencz tanár. Buzdító ezavak az 
ifjúsághoz. Mendja Petyko Imre, VIII. o. 
tanuló. „Talpra magyar8 Petőfitől Szavalja 
Schreiner Jenő, VII. o. t. Magyar dalok. 
Előadja az ifjúsági zenekar. „E ore“. Tóth 
Kálmántól. Szavalja Schwarcz Manó, Vili, 
o. tanuló. Zárószavak. Mondja Fajib Mátyás 
igazgató. Szózat. Énekli a tanuló ifjúság, az 
ifjúsági zenekar kíséretével.

— Segélyző-egyesületi közgyűlés. 
A lévai k. r. főgimnázium segélyzo-jgyesü- 
lete e hó 4-én tartotta évi rendes közgyű
lését Tóth Sándor fögimn. tanár elnöklete 
mellett. Az elnök szívélyes megnyitója után 
előterjesztette évi jelentését, melyből a köz
gyűlés örömmel győződött meg az egyesü
let gyarapodásáról. Ezen jelentést tudomá
sul véve a tisztujitást ejtette meg a közgyű
lés. Igazgató mindenkor a főgimnázium 
igazgatója, az elnököt a tanári kar kü'di 
ki saját kebeléből, tehát ezen állások be
töltése nem esik a közgyűlés hatáskörébe. 
A többi állásokra megválasztattak : alelnök 
Mercader Alajos, takarékpénztári fő
könyvvezető, titkár Gácsér Endre fögimn. 
tanár és könyvtáros Abelsberg József 
fögimn. tanár, válaszmányi tagok lettek : 
B á t h y László prépost plébános, Holló 
Sándor takarékpénztári igazgató, Huberth 
Vilmos ügy ved, megyei tb. főügyész, J a- 
r o 8 s Ferencz, elemi iskolai igazgató, 
L a k n e r László uradalmi pénztáros. Egy 
tagot pedig a tanári kar küld ki saját ke
beléből. Ezen megválasztottak megbízatása 
az 1899/1890. tanévre terjed. A pénztáros 
által elöterjesz-ett számadások szerint a 
múlt évben az egyesület bevétele 1066 frt 
43 krra rúgott, míg a kiadás 221 frt 05 
krt tett ki. A maradvány a tőkéhez csato
landó. Az egyesület ez idő szerinti vagyona 
4965 frt 22 kr. értéket képvisel. A . özgyü- 
lest megelőző választmányi ülésen a vá!asz‘- 
mány örvendve vette tudomásul, hogy özv. 
Leidenfrost Gyuláné (N.-Bossány) 50 írttal, 
Dombay Vilmosné Balogh Erzsébet (Bars- 
Eudréd) 30 írttal alapitó tagoknak, Kersék 
János rendes tagnak és Kón,a Pái pártoló 
tagnak beléptek az egyesületbe.

— Hímen. B o r c 8 á n y i Béla, jónevü 
lévai szabó-iparos, a Borcsányi es Cseruák 
ezég tagja e hó 5-én esküdött örök hűseget 
R á c z Mariskának, R á c z János lévai városi 
tanácsnok kedves leányának. — Ugyancsak 
e napon kelt egybe dr. Faragó Andor, 
perbetei ötvös Kampfner Simon lévai 
kereskedő bájos leányával, Francziskávai.

- - Jutalomjátékok. Makó Aida 
és Kalmár Gyula, színtársulatunk jeles 
drámai művészeinek hétfőn együttes jutalom*

játékuk leend. mely alkalommal Sardou 
nagyhatású színmüve a T o s c a kerül 
8Zjnre. — A csütörtökön utolsó előadás 
gyanánt színre kerülő Diplomás kisasszony 
pedig Bogyó Ilonka jutalomjátékát fogja 
képezni. Mindhárman első rangú erők a 
színpadon s itt létük alatt a nagy közön
ség már igen sokat gyönyörködött művészi 
játékukban. A midőn tehát töiünk búcsúz
nak, méltányos, hogy Léva város és vidéké
nek közönsége oiy figyelemben részesítse 
őket, hogy a távolban is kedves emlék fű
ződje* itteni rokonszenvüokhöz.

_  Szívélyes ovácziót rendeztek ma 
ogy liete 11 a r k á n y 1 Gizella, színtársula
tunk kedves művésznőjének a lévai tanitó- 
képezde utolsó évfolyamának növendékei. 
A kitűnő énekesnő, ki minden szerepét iga
zán művészi ambiczióval játsza, előtte való 
estén tartotta jutalomjátékát, melyben új
ból fényes bizonyítékát adta annak, hogy 
igazán megérdemli azt a meleg rokonszen- 
vet, mely minden felléptét kiséri. Ez alka
lomból a tanítójelöltek egy remek szép ba
bérkoszorúval lepték meg, melyet szép be
széd kíséretében egy küldöttség nyújtott 
át. A bájos művésznő meghatottan mondott 
köszönetét a lelkes fiatalságnak gyöngéd 
figyelmükért.

— Kinevezés. L ö r i n c z y György, 
a F. M. K. E. titkárát a belügyminiszter 
fizetéses segédtanfelügyelövé nevezte ki s 
a komárommegyei tanfelügyelöség vezetésé
vel megbízta.

— Áléval kath. legény-egylet nyári 
mulatságát f. hó 4-én tartottak meg a Nyitrai- 
kertben jó sikerrel. Nem láttuk ugyan ott a 
legény-egylet régi, nagyszámú közönségét, 
de a megjelent vendégek igen jól mulattak 
Sándor muzsikája mellett. A lévai közönség
nek minden szép iránt mutatkozó apathiája 
nem rontotta le a jó kedvet, mert a fiatal
ság még a hajnali órákban is jó kedvvel 
aprózta a csárdást s a nem nagy, de illusztris 

■ vendégkoszoru bizouyára mindenkor kedve
sen fog visszaemlékezni ezen szép mulatságra.

— Színházi műsor. Színtársulatunk 
a jövö heten búcsúzik tőlünk. A hét folya
mán a társulat még a következő darabokat 
hozza sziure : Vasarnap délután fél hely
árakkal a Vigéczek, este Holtomig
lan színmű, hétfőn T o s c a, kedden Feri 
kisasszony, szerdán Hadakutja és 
csütörtökön utolsó előadásul a Diplomás 
kisasszony.

— A polgári leányiskola növendé
kei e hó 8-án Bars-Rudnóra az ottani üveg
hutába tanulmányi kirándulást tettek B á t h y 
Lásíló prépost-plébános, a leányiskola igaz
gatójának vezetése mellett.A növendékek Új
bányáig vonaton, onnan a festői szépségek
ben bővelkedő vidéken át gyalog tették meg 
az utat a hutáig. Itt a huta vezetősége a 
legszivéiyesebb felvilágosításokkal szolgált a 
növendékeknek, kik előtt gyakorlatilag is 
bemutatták az üvegkészités módját, a hívást, 
hűtést, üvegmetszést és gravirozást. A tanul
ságos szemle után a növendékek még a 
négy órai vonattal visszatértek.

— Juníálís. „Zseliz és vidékének 
ipartársulata8 folyó évi junius hó 29-én 
saját pénztára javára a zselizi nagyvendéglö 
kerti helyiségében zártkörű juniálist rendez, 
Belépti-díj : Személyeukint 50 kr. Család
jegy 1 írt. Kezdete délután 4 órakor.

— Halál a síneken. Idegrázó sze
rencsétlenségnek voltak tanúi, azok az 
utasok, akik hétfőn délután a Bécs-felől 
jövö gyorsvonaton ültek. A vonat Párkány- 
Nána állomás előtt a tilosra állított jelző 

1 miatt kénytelen volt bevárni, mig a Buda
pestről indított expess-vonat az állomáson 
áthalad. Egy ismeretlen nö alig harmadfél 
éves fiúcskájával azt hitte, amikor a gyors
vonat megállóit, hogy az állomáson vannak 
s gyermekével együtt hirtelen leszállt. Eb
ben a perezben rohant elő az axpress-vonat, 
mely elütötte és elgázolta. A gyermek mesze 

; elröpült az anyja kezéből és csodálatoské- 
i pen semmi baja sem lett. Az anyát is egész 
, a töltésre dobta. A kis fiú feleszmélvén reá 
' akadt édes anyja holttestére s azt hívén, 
! hogy alszik, az ölébe hajtotta fejét s ö is 

elaludt. Csak hajnalban akadtak rájuk s a 
mikor is a fiúcska azt kérdezte az emberek
től, hogy meddig alszik még a mama ? A 
szerencsétlen nőnek kilétét eddig nem sike
rült megállapítani; a gyermek Jenöke né
ven nevezi magát.

— Vasúti előmunkálati engedély. 
A csata-balassa-gyarmati vasút uj irányban 
nyer meghosszabbítást, amennyiben a ke
reskedelemügyi m. kir. miniszter legutóbb 
egy év tartamára Laszkáry Gyula földbir
tokos budapesti lakosnak, a m. kir. állam
vasutak Balassa-Gyarmat állomásától Záhora, 
Z-ély, Szkíabonya, Kis-Ujfalu, Kis-Kürtös 
és N igy-Kürtös irányában Kékkőig Szkla- 
bonyánál elágazólag Ebeczk, Alsó-Fehér- 
kutig vezetendő keskenynyomtávú göz- 
esetleg pedig villamos üzemü helyi érdekű 
vasútvonalra az előmunkálati engedélyt 
megadta.

— Névmagyarosítás. M 9 u e 1 
bimou lévai illetőségű, pásztói kereskedő a 
maga, valamint kiskorú László fia vezeték 
nevét a belügyminiszter engedélye folytán 
„Mátraiéra magyarosította.

— Ipari vagy kereskedelmi szak* 
iskolát hallgatók részére a besztercz-.bá
nyai kereskedelmi és iparkamara 4 egyen- 
kint 100 frtos ösztöndijra pályázatot nyit a 
következő feltételek mellett: 1, az ösztöndíj- 

' bán a kamara kerületében illetékei, i vala



mely szakiskolát látogató fiatal kereskedő 
vagy iparos lehetőleg egyenlő arányban ré- 
szesittetik. Pályázhatnak iparos segédek is, 
azoktól azonban megkíván tátik, hogy vagy 
egy szakiskola, vagy legalább egy szaktan
folyam hallgatói legyenek, és azt, valamint 
a tanfolyam sikeres látogatását hiteltérdemlö- 
leg ki is mutassák. 2. A folyamodványok a 
pályázó születési és illetőségi bizonyítványá
val, továbbá az illető tanfolyam igazgatósá
gának bizonyítványával, nemkülönben folya
modó és szüleinek vagyoni viszonyairól szóló 
bizonyítványával felszerelve, 1899. évi junius 
hó 20-ig a fentirt kamarához beterjesztendök.

— Pályázat iparosok részére. A 
beszterczebányai kereskedelmi és iparkamara 
egy kétszáz!orintos külföldi utazási ösztön* 
díjra pályázatot hirdet következő feltételek 
mellett: Pályázhatnak a kamara kerületébe 
illetékes oly törekvő és kellőleg képesített 
iparosok, kik külföldre utazván, vagy ott 
már időzvén, a szükséges tapasztalatok szer
zése által képességüket fejleszteni kívánják. 
A pályázati folyamodványok, melyekben a 
folyamodó lakhelye, családi viszonyai, erköl
csi magaviseleté, tett tanulmányai, eddigi fog
lalkozása és nyelvismeretei részletezendök és 
okmányilag igazolandók, valamint az általa 
választandó szakma és útiterv is kifejtendő, 
szabályszerűen kiállítva f. é. julius hó 31-ig 
a fentirt kamarához beterjesztendök. A kama
ra fentartja magának, hogy az esetre, ha a 
folyamodók között egy sem találtatnék a ki 
az ily ösztöndij elnyeréséhez okvetlenül szük
séges előismeretek mértékét megütné,—mely
nek megbirálására kizárólag a kamara lesz 
illetékes --az Ösztöndij ketté osztassák, v. 
is 2 száz forintos ösztöndij ugyanazon fel
tételek alatt a legérdemesebbek közzé szét- 
osztassék.

— Tüzeset. A párkány-nánai vasúti 
állomáson e hó 8-án a nagy raktár isme
retlen okból kigyuladt, s a benne levő ősz* 
szes árukészlettel együtt leégett. A kár 
igen nagy.

— Rövid hírek. — A kiegyezés. 
Hir szerint a magyar és osztrák kormány 
között a kiegyezés tekintetében a megegye
zés létrejött. Az osztrák kormány elfogadta 
a Szeli Ká mán által ajáulott- formulát. — A 
nők választó joga Londonban Az angol 
alsó ház a héten oly ertelmü indítványt fo
gadott el. hogy ezentúl nők is választhatók 
grófsági 'tanácsosokká, más szóval London 
közigazgatási állásait a nők számara is meg
nyitották. — A lándzsa behozatala. A 
közös hadseregbeli lovasságnál hír szerint új
ból behozzák lándsát, melyet az európai hau- 
•eregek nagyobb része mar ismét bevezetett 
— A budapesti egyetem rektorává a 
jövő évre terjedő hatáskörrel Ponori Thew- 
rewk Emii tanár választatott meg. — And- 
rőe északsarki utazótól Maudelben állítólag 
egy szurokkal lepecsételt dobozban levelet 
találtak. Több tudós bizton hisz Andrée visz- 
szatértében. — A magyar görögkatholi- 
kUSOk zarándok menetet indítunk Kómába, 
hogy a magyar lithurgiát a pápától kiesz* 
közöljék.

Igen fontos betegeknek. Felhívjuk 
t. olvasniuk figyelmet egy rendkívül áldásos 
és hatásában páratlan uj gyógymódra: a 
haemopatiára, melynek megalapitója 
és egyedüli képviselője dr. Kovács J. 
haemopata. Rendelő-intézetében Budapest, 
V. Váczi-köruc 18. uapról-napra a legfénye
sebb eredményeket éri el súlyos ideg
bajoknál, — különösen n e u r a s t* 
heniánál — szív és gyomor
bajoknál, asthma- és köszvény- 
nél. Bőr- és vérbetegségeknél 
minden vegyi szer alkalmazasa nélkül az 
általa feltalált párolgási és belégzési rend
szere által a legrövidebb idő alatt teljes 
gyógyulást ér el, anélkül, hogy a beteget 
hivatásában megzavarná. Minden betegnek 
ajánljuk, forduljon, mielőtt fürdőhelyet fel
keresne, dr. Kovács J. orvos úrhoz, mert 
ezáltal sok időt és pénzt takaríthat meg.

APUÓSÁGOK.
Rovatvezető: ZUHANY.

Kérdések és feleletek. K. Miért rakja 
ki némely kereskedő áruit az aszfaltra, hogy szinte 
akadályozza az ottani közlekedést ? — F. Merő speku- 
láczióból, hogy a kinek útjában all, vegye meg. — K. 
Hát a járókelők teje felett lógó táblák miért vannak 
olyan alacsonyan függesztve. — J. Nyilván hazafiság* 
ból, nehogy valaki köcsögkalap viselésére vetemedjék.

K. Mikor lesz tágas és gondozott sétaterünk ? —
J. Majd ha a városi magisztrátusnak aranyere lesz —
K. Min nem látszik meg a gabona olcsósága ? — J. 
A pékek süteményein.

Előre gondoskodik. — Mit csinálsz itt, 
Mózsi ? — Egy kis szolmát rakhom az ajtu elé, bogy 
pohábbra essek, ha ki találsz dobni.

Színészet.
Vasárnap a legényegylet közbenjött 

mulatsága miatt nem volt elöádas.
Hétfőn. Thury Zoltán Katonák 

czimü színmüve, helyesen talán életképe 
került szinre. A nagy vonásokkal vázolt jel
lemek nem csináltak nagyobb hatást. Kal
már (Udvardy Pál) játéka művészi szín
vonalon állott. A nyomorral küzdő katona 
szerepét, egyéniségét rutinnal tolmácsolta. 
Makó Aida (Anna) a szenvedélyek hul
lámzását szépen reprodukálta. Kissé gyor
san beszél, a mi sokat levon játéka szép
ségéből. Igen sikerült Agothaynak 
Pető Bálint tipikus alakítása. S á g h y 

(Udvardy) mindig Ízléses, egvizerü játéka 
ma is köztetszésben részesült. Még Fehér 
Gyuláról kell megemlékeznünk, ki Marjai 
szerepében dicsérettel állotta meg helyét.

Kedden Agothay jutalomjáté
kául Audran Üdvöske operettjét adták. 
A kitűnő komikus Lorán fejedelem szere
pében ragyogtatta humoros kedélyének kin
csesházát. Zajos taps fogadta minden jele
nését, amit meg is érdemelt. Bájos jelenség 
volt Harkányi Gizella, mint Fiametta. 
Szépen csengő, nem erős, de kristály tiszta 
hangja állandó sikert biztositanak számára. 
H o n t y Elme, Bettina pulykapásztornöt 
személyesítette. Kedves játéka behízelgő 
éneke, különösen Pippóval énekelt duettje 
egyik volt a legsikerültebbnek. Úgy ö, mint 
R a d v á n y i (Pippo) mintaszerű alakí
tást mutatott be. C a t r y (Rokko) komi
kus oldaláról mutatta be magát. S megvált
juk, jól bevált. Szigethy Friellini her- 
czeg szerepében szintén megállotta helyét.

Szerdán Aeneas papa, angol bo
hózat került szinre a legsikerültebb előadás
ban. Különösen ki kell emelnünk Ágota y 
(Aeneas Posket) és Szigethy (Gis Fav- 
ringdon) játékát, mely semmi kívánni valót 
sem hagyott hátra. Finom mesteri előadása 
volt annak a jóizü angol komikummal telt 
két szererepnek, melyekre igazán rátermet
tek, mert valóban ritka szép élvezetet sze
reztek a jelen volt közönségnek. Igen jó 
eusemblet képeitek Makó Aida, Bogyó Ilonka 
Kaimár és Catry.

Csütörtökön Völgyi Ilonka 
jutalomjátékául szinre került S'ojanovics 
SK is molnárné” magyar stilü ope
rettje. Nem tudjuk mire vélni azt a való
ban példátlan közönyt, melylyel közönsé
günk a szini előadások iránt viseltetik. 
Maga a jutalmazandó, ki estéről estére va
lóban művészi ambiczióval és tehetséggel 
törekedik élvezetet szerezni a közönségnek, 
bizonyára megérdemelte volna, ha legalább 
a>.zal adott volna elismerésének kifejezést, 
a közönség, ha a kedves művésznő jutalom
játékán tömegesen jelent volna meg. Völ
gy i Ilonka egyike a legjobb erőnek, a kik 
minden szerepkört jól betöltenek. Mai ala
kítása is szépen sikerült, bár játékára le- 
veröleg hathatott az üres ház. Kedvesen 
játszottak Harkányi Gizella (a fejedelem) 
és Houti Eima (Celeszta). Kitűnő alak 
volt Ágotái Bicski szerepében. Szi
geti „Oláh Péter" és Catry (Celter) 
szintén beváltak.

Pénteken majdnem üres ház előtt 
alfák Rlcambolet. A czimszerepet 
Kalmár játszotta csak oly művészi felfo
gással mintha telt házat látott volna. Egyéb
ként úgy a nézőtéren, mint a színpadon nagy 
lehangoltság uralkodott.

Tegnap, szombaton a Bánya
mestert láttuk. Zeller szép zenéje mű
vészi interpretálok™ talált. H o n t y Elma 
(Fichtenau gróf kisasszony) kedvesen ját
szott. Elénk temperamentuma könnyen bele
találta magát amúgy is szép szerepébe. 
Méltó pendantje volt Harkányi Gizella 
Nelli szerepében, melyet megaranyozott az 
ö kedves módéra, kifejező játéka és preoiz 
éneke. C. V e r t á n Anna (Elfrika) igen ügyes 
komika. Erős, maraans vonásokkal alakit, de 
azért nem túloz. Szigethy Roderik sze
repét töltötte be kiváló ügyességgel. Ágo
tái (Zwack) má is egy jól sikerült tipus ki
tűnő paródizálasával gyarapitoita sikereit. 
Rád vány i a kitűnő bányamester, jellemé
nek, hangjának megfelelő szerepet talált. Jobb 
bányamestert még alig láttuuk. Szépen, tisz
tán énekelt, jó kedvvel játszott. S a többi
eknek is szintén kijutott az elismerésből.

Közgazdaság.
A Trlesti Általános Biztosító Tár

sulat (Assicurazioni Generáli) f. é. április hó 
22-én tartott 67-ik közgyűlésén terjesztettek 
be az 1898. évi mérlegek.

A jelentés különösen kiemeli, hogy He
gedűs Sándor igazgató-tanácsos ur kereske
delemügyi miniszterré történt kineveztetése 
folytán az intézet igazgatóságából kilépett, 
mely körülményről az igazgatóság a közgyű
lés alkalmával következőkép emlékezik meg : 

„Tisztelt Urak 1 Engedjék meg, hogy 
jelentésünk első helyén, rokonszenvünknek 
adjunk éiénk kifejezést azon nagyrabecsült 
férfiú iránt, ki Ö Felsége kegyéből megbí
zást nye t a magyar kereskedelmi miniszter 
magas és díszes állásának elfoglalására H e- 
g e d ü s Sándor rendkivüli tehetsége igy 
teljes mértékben nyert elismerést és midőn 
ez örvendetes tényt Önökkel egyetemben 
őszinte megelégedéssel üdvözöljük, mélyen 
fájlaljuk egyúttal azon veszteséget, mely 
ezáltal intézetünkre hárul, mert társaságunk 
kénytelen lemondani ezen férfiú közreműkö
déséről, ki őt 16 éven át felette buzgó és 
becses támogatásban részesítette. Kérjük 
szives felhatalmazásukat arra nézve, hogy 
az itt kifejezett érzelmeinkről ez évi köz
gyűlésünk jegyzőkönyvében megemlékez
hessünk.*

Az előttünk fekvő jelentésből látjuk, 
hogy az 1898- deczember 31-én érvényben 
volt életbiztositási tőke összegek 449.227,817 
korona 22 fillért tettek ki és az év folya
mán bevett dijak 19.100,562 korona 14 fil
lérre rúgtak. Az életbiztositási osztály dij- 
tartaléka 8.641,165 korona 59 fillérrel 
114.696,582 korona 69 fillérre emelkedett.

A tüs« é» wállitmány-hiatositási ágakban 

a dij és élleték bevétel 27.135,669 korona 
94 fillér volt, miből 11.372,530 korona 78 
fillér viszontbiztosításra fordittatott, úgy, 
hogy a tiszta díjbevétel 15.763,139 korona 
16 fillérre rúgott, mely összegből 12.490,283 
korona 14 fillér mint díjtartalék minden te
hertől menten, a jövő évre vitetett át. A 
jövő években esedékessé váló dijkötelezvé- 
nyek összege: 71.175,674 korona 21 fillér.

Károkért a társaság 1898-ban 26.527,284 
korona 40 fillért folyósított. Ehhez hozzá
adva az előbbi években teljesített kárfize
téseket, a társaság alapítása óta károk fejé
ben 633.489,520 korona 86 fillérnyi igen 
tekintélyes összeget fizetett ki. Ebből a kár
térítési összegből hazánkra 118.390,059 ko
rona 49 fillér esik, mely összeget a társaság 
175,585 káresetben fizette ki.

A nyereség tartalékok közül, melyek 
összesen 14.985,029 korona 98 fillérre rúgnak, 
különöseu kiemelendők: az alapszabályszerinti 
nyereségtartalék, mely 5.250,000 koronát 
sesz ki, az értékpapírok árfolyamin adózá- 
tára alakított tartalék, mely az 1.604,315 
korona 04 fillér külön tartalék, úgyszintén 
az évi nyereségből kihasított 903,418 korona 
70 fillérrel 9.575,029 korona 98 fillérre emel
tetett fel; továbbá felemlítendő még a 
160,000 koronára rugó kétes követelések tar
taléka. — Ezeken kivül fennáll még egy 
560,000 koronát kitevő külön alap, melynek 
az a rendeltetése, hogy az életbiztositási 
osztályban a kamatláb esetleges csökkenését 
kiegyenlítse.

A társaság összes tartalékjai és alapjai, 
melyek elsőrangú, értékekben vannak elhe
lyezve, az idei átutalások folytán 143.645,142 
korona 28 fillérről 153.073,167 kor. 61 fillérre 
emelkedtek, melyek következőképen vannak 
elhelyezve: 1. Ingatlanok és jelzálog köve
telések 25,495,680 korona 45 fillér. 2. Élet
biztositási kötvényekre adott kölcsönök 
13.126,433 korona 54 fillér. 3. Letétemé- 
nyezett értékpapírokra adott kölcsönök 
1.692,124 koro a 22 fillér. 4. értékpapírok 
100.494,915 korona 65 fillér. 5. Tárcza váltók 
711,252 korona. 6. A részvényesek biztosí
tott adóslevelei 7.350,000 korona. 7. Ban
koknál levő rendelkezésre álló követelések, 
készpénz és az intézet követelései, a hite
lezők követeléseinek levonásával 4.202,761 
korona 75 kr. összesen 153.073,167 korona 
61 fillér. Ezen értékekből 43 millió korona 
magyar értékekre esik.

T A N Ü G Y.
I.

Áléval k. r. főgimnáziumban a f. tan
évi vizsgálatok sorrendje a következő :

Junius 14-én vallástan I—VII. osztályban. 
„ 15-én latin, magyar görög, V. oszt.
„ „ német, latin, magyar VI. oszt.
„ „ latin görög, német VII, oszt.
„ 16 án magyar, latin I. osztályban.
„ „ magyar, latin II. osztályban,
„ „ mennyiségtan, rajz III. oszt.
„ „ rajz, mennyiségtan IV. oszt.
„ 17-én német, történelem V. oszt.
„ „ mennyiségtan, természetrajz VI.

osztálj bán.
„ , történet, magyar VII.osztály an,

délután 3 órakor zene, ének, 
(zár ó-ü n n e p.)

Junius 19-én mennyiségtan, földrajz, rajz I, 
osztályban.

» „ földrajz, rajz, mennyiségtan II.
osztályban.

„ „ magyar, latin, német III. oszt,
, „ latin, német, magyar IV. oszt,

délután 2 órakor gyorsírás.
Junius 20-án mennyiségtan, természetrajz II. 

osztályban.
„ „ történet, görög VI. osztályban.
, „ mennyiségtan,természettan VII.

osztályban, délután 2 órakor 
franczia nyelv.

Junius 21-én görög-pótló rajz V—VII. oszt. 
„ n görög-pótló magyarV—Vll.osszt. 
„ # phys. földrajz, történőt III. oszt.
„ „ történet, természetrajz IV. oszt.

Junius 22-én magántanulók Írásbeli vizsgája. 
Junius 23-án magántanulók szóbeli vizsgája, 
Junius 24-én szombaton délelőtt torna I—IV. 

és délután V—VII. osztályban. 
Léván, 1899. junius hóban.

Iuaziatösőg. n.
Vizsgarend az 1898,99 ik tanévben 

a) A lévai iparos4anoncziskolában;
1899. junius 16-án a II. és III. osztály

ban az összes tantárgyakból. Kezdete d. u. 
6 órakor.

1899. junius 17 én az I. osztályban az 
összes tantárgyakból. Kezdete este 6 órakor.

1899. junius 18-án az előkészítő a) és 
ó) osztályban minden tantárgyból. Kezdete 
délelőtt 10 órakor.

b) A lévai kercskedö-tanoncziskolában: 
1899. junius 19-én az előkészítő és I. 

osztályban minden táigyból. Kezdete d.u. 
5 órakor.

1899. junius 20-án a II. és III. osztály
ban az összes tantárgyakból. Kezdete este 
5 órakor.

Ezen vizsgákra a felsőbb hatóságokat, 
egyleteket, társulatokat, a szülőket, munka
adókat s a tanügy minden barátját tisztelet
tel meghívja

Léván, 1899 junius hóban.
az iparos- es kereskedő tanoncziskolai

in.
Az állami tanító képző f. é. vizsgála

tainak sorrendje :
Junius hó 17-én, hittaubó), junius hó 

19. 20. és 21 én a többi tárgyból osztály
vizsgálatok az I—III. osztályban.

A gyakorló iskola vizsgája junius 20. 
és 21 én leend. A tanitó képesitő vizsgála
tok pedig junius 22, 23 és 24-én fognak 
megejtetni.

Közönség köréből.
554. j 1899.

Pályázati hirdetmény.
A Léván székhelylyel biró „lévai kér. 

betegsegélyzö pénztárnál" havi utólagos rész
letekben fizetendő évi 250 frt. javadalma
zással megüresedett pénztárnoki és 220 frt. 
évi javadalmazással megüresedett pénztári 
ellenőri állásra pályázat hirdettetik.

Pályázhatnak mindazok, kik erkölcsi te
kintetekből kifogás alá nem esnek, és a pénz
tári kezelésben és számvitelben való jártas
ságukat igazolják.

Pályázók felszerelt kérvényeikéi folyó 
évi Julius hó 1-ig a választást megejtő „lé
vai kér. betegsegélyzö pénztári igazgatóság
hoz" benyújtani tartoznak.

Mindkét állás, melylyel összekötött teen
dők rendszerint minden nap délutáni 5 órától 
7 óráig terjedő időközben végzendők folyó 
évi Julius hó 5-évvel elfoglalandó. A válasz
tás érvénye ideiglenes, a véglegesítés iránt 
az igazgatóság fog intézkedni.

Léván, 1899. junius hó 9.
Pigler István, Komzsik Lajos,

elnök. titkár.

Wyersselyemljásztruha 
8 frt 65 krtól 42 frt 75 krig teljes öl
tönyhöz való kelme — Tussort és Schan- 
tung-Pongees, valamint fekete, fehér 
és színes HENNEBERG selyem 45 
krtól 14 frt 65 krig méterenként — a 
legdivatosabb szövés, szin és mintázatban. 
Privat-fogyasztóknak póstabér és vám
mentesen valamint házhoz szállítva, — 
mintákat pedig postafordultával kül
denek, HENNEBERG G. selyem
gyárai (cs. és k. udvari szállító) Zürich
ben. — Magyar levelezés. Svájczba két
szeres levélbélyeg ragasztandó. —

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza' m.-mázsánként8 frt 20 kr,8 frt. 50 Két
szeresfrt— kr.— frt — Kr. — Rozs 
6 frt 40 kr. 6 frt 60 kr. Árpa 5 frt 60 
6 frt 10 kr. Kukoricza 5 frt — kr 5 frt 20 
kr. Bah 5 frt 20 kr. 5 frt 30 kr. Zab 5 frt 80 FT 
6 írt 10 kr.— Lencse — trt — kr. frt — kr
Köles — frt — kr. — frt — kr.

Irodalom és művészet.
— Chrysanthéme asszonyság. Szenzácziós 

mű hagyta most a sajtót, Pierre Loti uj re
génye, a Chrysanthéme asszonyság. Lotit alig 
ismeri a magyar közönség a munkáiból. A 
most megjelent regényben Pierre Loti meg
vesztegető, bűbájos talentuma ebben a mun
kájában felülmulhatatlant produkált. A „Di
adal" hadihajó tisztjei hosszabb tartózkodásra 
kikötnek a japán partokon. Japán szokás 
szerint valamennyi tengerésztiszt az ott tar
tózkodás tartamára — megházasodik. Ennek 
a próbaházasságnak az apró szenzáczióit, a 
poetikus idílljeit mondja el a regény. Csupa 
piain air szin az egész, melynek hátterében 
árnyképek gyanánt emelkednek égnek a tarka 
papiros-játékházikók. A Chrysanthéme asz- 
szonyság temérdek csillogását müvészkézzel, 
kristálytiszta nyelven ültette át ifj. Lónyay 
Sándorné. A regény Sachs és Pollák buda
pesti könyvkereskedö-czág kiadásában jelent 
meg fényes kiállításban. Kapható Nyitrai és 
Társa könyvkereskedésében Léván. Bolti 
ára 1 frt 20 kr.

Nyiltter.
i.

A Koháryutoza 504. sz. ház, üz
letnek is használható, szabad kézből 
eladó. — Tudakozódhatni Cserei 
Gyulánál.

II.

kérdÉzzui^e^uiazTÖrvÖS^

qjFrondorfi
p■ alkálikus term8s!e'-’s

MINT NYÁLKA OLDÓSZER
úgy magában mint meleg tejjel vegyítve 
köhögésnél, regedtségnél, tüdőhurut
nál stb. legjobb gyógysikerrel ajánltatik. 
Nehézen emésztő, gyomorhnrnxiiál 

Kitűnő hatása van’ 
Főraktár: AMSTETTfiRIMRE wégnél.
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Pályázat Ij

•MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE-
A Lévai takarékpénztár részvénytársulatnál előléptetés folytán 

megüresedett gyakornoki állásra, — mely évi 360 írttal van java 
dalmazva — pályázat nyittatik.

Az állásra kereskedelmi-, esetleg középiskolát, vagy polgári 
6 Osztályt végzett ifjak pályázhatnak.

A tanulmányokat és erkölcsi magaviseletét tanúsító okmányok, 
saját kezűleg irt folyamodvány kapcsán alulírottnál junius hő 15-ig 
nyújtandók be, az állás julius hó 1-én lesz elfoglalandó.

36127 líufhiiicxt, r.. Alkot inán y- utcza 31. sz. g
A V. VERMOREL féle

villefranchei g-yár világhírű 

„ÉOIjAIR 
pereiios porn-feos» 

keiiclöinek

Az ADRIANCE, PLATT és Co.
new-yorki gyár világhírű

„ADIVIANCIC" 
kévekötő-, marokrakó arató- 

és fűkaszáló-gépeinek

Léva, 1899. junius 1

korom

l

6973 65
16 5000
14;8455

KIADÁS

fii.t ekorona

6593883

08

1034878319712 27
42263348744669

06

60

1.

16

65839

70

ÖsszesenÖsszesen 80858906 18
Nyereség- és veszteség-számla a B. mérleghez. Életbizto-itási ág (1898)

CuI. A biztosítási alapok áthozatala a mait évről:

/ (levonva a viszontbiztosítók részét) 
ék a kamatláb eset'eges hanyatlásiínak

117602925

IV. A tőkeberuházások hozadéka:

6*11960

ASSICURAZIONI GENERÁLI vagyonállásaVAGYON

AA tétel neve A tétel neve
korona

1
8675000 8675000 7350000

t
1 086000

2468000
S

8558'47 62

2* 42936851787614114774 26 49 7 nyereménynyel
11

17

18 kor. 1.164,741.78
171113889138438273 4032676065 86 26

kor. 71.175.674.21

6
7
8
9

10

877793 
5128729

95
79

90652791 
597674

180860 X)
2468000

1
2
3

2.
3.

4
8

1159630 
730289

2754021

1759950
1536038

168709
102000

62
22
50
15

£

100000 
60,0 

12000
6000

1692124
8959851 
2845v8 
711252

22
30
47

141280
1239152 

18126433

4
5

133*85
43 784
995451011003 

1477981

05
78
54

100003 
6000 

12000
6000

A viszont- 
biztosítók 
részének 
levonásá

val

1331880
988

05
78
54

8441512
988

8558247 
1692124 

9961.642 
882278 
711253

1,
2.
3.

A Jövő években lejárandó tüz- 
bizto^itási dijak . . ,

12
13
14
15
16

II. Függő kíro< tarta'éka a múlt évről (levonva a viszont 
biztosítók részét)..............................................

Ax 1190. decz. 31-én a jövö évekre érvényben ma 
radő dijkételezvények értéke kor. 71.176,074.1

• • •

4.
5. ____ , ,
6. Kétes követe esek tartaléka
7. A Lizlo itottak osztalékalapja

-o

2.
8.

142669487

TEHER

. Kor. 17.886,294 50

. w 7 531,510.56
. Kor. 81)67,354.84
. 8.841,020.22

839175 
"7159204 
26*5000 
2437277 

80000

54
70

114453»
43Í85
47017
18822

összesen .

Az

ti

Minden a mezőgazdaság keretébe 
tartozó szükségletek, mint

Holló Sándor
igazgatósági elnök.

■V”VV'W'V'VVVVW

vetőmagvak, műtrágyák, 
anyagok, szerszámok, gépek stb. w 

legjntányosabb beaierzósi forrása.
1 szövetkezet alapszabályait és havonkint kétszer megjelenő „ÜZLETI 

ÍT?TFSITŐ“-.iét bárkinek inrven és bérmentve megküldi.

ASSICURAZIONI GENERÁLI. Nyereség- és veszteség-számla az A. mérleghez. Elemi-biiztositási ág (1893.)

L Kárfizetések (beleértve a kárfelvételi költségeket):
1. Tűzbiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részét
2. Szállítmánybiztosítás, levonva a viszontbiztosítók

részét ........................................................................
8 Jégbiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részét . 

I. üzleti kiadások (levonva a viszontbizt. téritményeit):
1. Szervezési költségek (a folyó számadással teljesen

fedeztetett)..............................................................
2. Jutalékok..................................................... • •
8. Folyó igazgatási költségek • • • • •
4. Adók és illetékek

18. Leírások ás egyéb kiadások :
1. Leírások kétes követelésekre . . - - .
2. Árfolyamveszteség pénznemekben és külföldi vál

tókban .......................................................................
3. Egyéb kiadások:

a) Járulék és kamat a hivat, ellátási pénztárába
b) ö Felsége jubileuma alkalm. létesített alapitv.

IV. Tarlaiék függő károkra:
1. Tűzbiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részét
2. Szállítmánybiztosítás, levonva a viszontbizt. részét

V. A biztosítási alapok állása a azámadáal év végén:
1. Díjtartalék : 

aj Tűzbiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részét 
b) Szállítmánybiztosítás, levonva a viszontbiztosí

tók részét ...................................................... <

2. Tőkésített nyereségtartalék
8 Az értékpapírok árfolyam tartaléka 
4. Kétes követelések tartaléka

VI. Évi fai.tl ay.ru*|....................................

korona 1 fii.

10036383 10

8295989 24 1
1236281 36

835090 70

2488984 60 1

12801482 40 •
1164741 78 1 i

korona

I. A biztosítási a apók áthozatala a múlt évről:
1. Díjtartalék (levonva a viszontbiztosítók részét) .
2. Tőkésített nyereségtartalék ....••
8. Értékpapírok árfolyam tartaléka....................................
4. Kétes követelések tartaléka

II. Függő kórok tartaléka a mu!t évről (levonva a viszontbiz
tosítók részét):

1. Tűzbiztosítás . . .
2. Szállítmánybiztosítás
8, Jégbiztosítás . . .

III. Díjbevétel (levonva a törléseket):
1. Tűzbiztosítás .... 

le : viszontbiztosítás
2. Szállitmánybiz'ositás . •

le: viszontbiztosítás . .
IV. A főkebefekte ések hozadéka :

1. Kölcsön es leszámít lasi kamatok, valamint hitelinté
zeteknél és takarékpénztáraknál levő betétek kamatai

2. Értékpapírok kamatai .... • •
8. Ingatlanok tiszta hozadéka • • • • 0 •

V. Egyéb bevéte'ek :
‘ Kötvény illetékek:

a) Tűzbiztosítás ..«•••••
b) Szállítmánybiztosítás ....•>.
Értékpapírok után folyósított árfolyamnyereség , .
Értékpapírokon való könyvszerü árfolyamnyereség .

12096720

2264291

14575118

668915

1188020

(D
O -Q 
E 
o üí) Öt/) 'CD
L.

Q. 
(U
Q.

a 
o 
tó

L Esedékes biztosit Ások él járadékok fizetése:
1. Ha éleseire szóló es vegyes biztosítások ( levonva 

a viszontbiztosítók részét . - • . •
2 Elélés esetére szóló biztosítások, levonva a viszont

biztosítók részét . ......
3. Járadékbiztosítások............................................  •

II. Fizetőnek visszavásárolt kötvényekért, levonva a vi
sz* ntbiztosítók részét . , . . . .

U1. Oszta ék-fixAtesek biztosítottaknak
IV. Üzleti kiadások (levonva a viszontbizt. téritményeit):

1. Szervezési költségek I (a folyó számlán teljesen
2. Szerzési költsége* ( törlesztve)
3. Folyó igazgatási ügyek .............................................
4. Behajtási jutalékok.....................................................•
5. Orvosi költségek............................................  •
6- Adók és illetékek.......................................................

V. Leírások és egyéb kiadások:
1. Leírások kétes követelésekre és ingatlanra
2. Értékpapírokon való könyvszerü arfuly.-veszteség 

VI. Fügcő károk tartaléka :
1. Halálesetre szóló és vegyes biztosítások, levonva 

a viszontbiztosítók részét .....
2. Elélési biztosítások, levonva a viszontbizt. részét
8- Járadékbiztosítások............................................  .

VII. A biztosítási alapok állása a számadási év végén:
1. Díjtartalék

a) Halales. szóló és vegy. bizt.
lev. a viszontbizt. részét Kor. 96.450.542 40

b) Elélési biztosítások,, levonva
a viszontbiztosítók részét ,, 9.6 <8,963.98

e) Járadékbiztosítások . . ,, 8 186 871 08
2 Dij-átvitelek

aj Halales. szóló és vegy. bizt.
lev. a viszontbizt részét Kor. 4 896,870.03 

áj Elélési biztosítások, levonva
a visZontbiZtositck résiét ,, 288,385 20

3. Külön tartalék a karait láb esetleges hanyatlásának
kiegyenlítéseié ................................................................

4. Tőkésített nyeieségtartalék * . . ,
5. Érték} apirok arfo'yam-tartaléka és kiég.-tartalék
6. Kétes követelések taraléka....................................
7. A biztosítottak osztalékalapja ....

Vili. Évi üx'oti nyereség.......................................................

6075715

1073584 
306504

68

43
59 7455804 70

2071’47 88
388 83 81

1203934 09
13'12726 26
414648 42
164840 89 8<.85649 16

— 35 872 71

3252 _
706435 38 7*9087 :8

955189 40
2623 4 86

12258 58 1229802 79

109851377 <6

48SM0Ö 88

E6'MM)0
2f,2'0i»0 —
6234333 58

80000
1572611 4? 125208527 M

2161261 88
142669487 55

A
fiT

B ___
korona | til.

összesen
korona |fii

1. Dipartdék I
Diját vitelek (
Külön tártaiéi
ki egyen'Résére.......................................................
Tőkésített nyereség-tartalék.....................................
Élték pap írok árfolyamtart. és kiegészítő tartalék

III. Díjbevétel:

1. Halál esetére szóló és vég vés biz
tosítások . . . . . Kor. 17.526,992.27

levonva a viszontbizt. dijat . ,, 863 589,68
2. Kiélési biztosítások . . . kor. 1.123 419 81

levonva a viszontbizt. dijat . o______13,8 5.05
8. Járadékbiztosítások......................................................

1. Kölcsön- és leszámítolási kamatok, valamint a hi
telintézeteinél és takarékpénztáraknál levő betétek 
kamatai ................................................................

2. Kötvényekre adott kölcsönök kamatai « • .
8. Jelzálogkölcsönök kamatai • « 0 • •
4. Értékpapírok kamatai . • 0 • • 0
5 Ingatlanok tiszta hozadéka . • • • •

V. Egyéb bevételek:

Kölvényilletékek . , * . * * •
Egyéb kezelési bevételek . • » . .
Értékpapírok után folyósított árfolyam-nyereség .

összegen

1893. deczember 31-én.

A részvényesek adóslevelei a töke be nem fizetett 
részéről ...............................................................

Ingatlan birtok :
#) Városi ingatlanok....................................
b) Mezőgazdasági birtokok .... 

Építés alatt ál ó intézeti házak :
a} Triestben......................................................
b) Milanóban............................................. ........

Kölcsönök a társaság életb ztositási kötvényeire . 
Kamatozó, jelzálog! lag biztosított töke-kölesönök 

ingatlanokra......................................................
Kölcsönök értékpapirokra.....................................
Állami- és más értékpapírok....................................
Folyó kamatok......................................................
Váltók a tárcsában ....... 
Rendelkezésre álló pénzek hitelintézeteknél es ta

karékpénztáraknál .............................................
Készpénz-készlet az intézet igazgatóságánál és 

Maradvány a viszontbiztosítók szám'áiból . .
Maradvány az intézet fiókjainak számláiból . .
Maradvány az A mérleg folyó számlájából . 
Adósok különböző czimek alatt ....

aj Letétek kezesség és biztositék gyanánt
b) 0 Felsége jubileuma alkalmából letett ala

pítvány ......................................................
c) Letet Goldschmiedt alapítvány .
aj ,, Eesso József alapítvány . .
e) ,. Calabi R. alapítvány .... 

Bútorzat és va«szekrények a társaság összes hiva
talaiban, czégtáblák, papír- és nyomtatvány 
az összes raktárakban....................................

Előlegezett jutalékok és szervezési költségek .

89995
19559 

501535 
2086221

92^51 
4890868

66 
91
21
56
73
22

1249636 
749849 

825'656 
2086221

970045 
9514098

46
35
8»
56
68
01

8
9

10
11
12
13
11
15
16
17
18
19
20 
ti

Alaptőke.............................................................. ........
Tőké-itett nyereségtartalék . . . . .
a) Tartalékalap az értékpapírok árfolyam ingado

zásának fedezésére ............................................
bj Kiegészítő tartalék............................................
Tartalékalap kétes követelések fedezésére .
a) Díjtartalék folyó biztosításokra

az A mérlegen
Dijta ta'ék folyó biztosításokra 

a 3 mérlegen
b) Dijátvitel a B mérlegen
c) Külön alap a kamatláb esetleges

hanyatlásának kiegyenlítésére 
Tart, függőben levő kárfizetésekre 

az A mérlegen 
a B mérlegen

Osztalékalap az életbiztosításban
biztosítottak javára............................................

A hivatalnokok ellátási pénztárának vagyona . 
Jelzáloghitclezők......................................................
Egyenleg a viszontbiztosítók számláján 
Egyenleg az intézet fiókjainak számláján 
Egyenleg a B mérleg folyó számláján . . .
Hitelezők különböző czimeken .... 
Betétek kezesség és biztosíték gyanánt 
O Felsége jubileuma alkalmából letett alapítvány 
Gidoni alapítvány............................................. ........
Girard alapítvány ....... 
Goldschmiedt alapítvány....................................
Besso Józ-ef alapítvány.............................................
Calabi R. alapítvány ............................................
a) Nyer.-áthozat a múlt évről (A méri.) kor. 7 462.98
b) Nyereség az évi Üzletből * —

18223667

101280454 54
4374962 66

400000
26*c*0(X) —
6940768 9Ü

80000 —
1901739 02

16663402 59

1110114 76
450150 06

37706 15
600443 27
371289 44

8682772 99
619789 06

307080 01
11902 26
30756 42

1181205

Összesen

o
o
Q.
E
(ü

44
0)

0)

£

z

korona fii. korona fii. korona fii

5250000 - 5250000 10500000
2625000 — 2625000 — 5250000 —

2487277 70 4630018 u 7067296 24
— — 1604315 04 1604315 <>í

80000 — 80000 — 160000

7159204 70 - - 7159204 70

109251377 46 109251377 46
— — 4885205 23 4885205 2.<

- — 560000 - 560000 -

2488934 60 — 2488931 (0
— 1229802 79 1229802 79
_ 1572611 47 1572611 47

1867722 33 — — 1867722 33
— — _

1716515 78 123234 06 1889749 84
38999 31 5649 73 44649 04

2086221 56 _ 2086221 56
483804 03 69429 48 553233 51

5123729 79 4390368 22 9514098 01
100000 — * 100000 _
11496 30 * 11496 30
9955 — 9955 _
6000 — 6000 _

12000 * — 12Ö00
6000 — — — 6000 •

1172904 76 2161261 88 3333466 14
82676065 86 13h«8i73 4o 171113338 26

•M. kir. uab. AMlcuruionl Generáli kneponti igugeóiige Trie.tben.
", Dr. Levi J., Gróf Papadopoli Miklós, Roman'n Jacur Manó, Segré V., Vlvante Fortunát 

Magyarországi vezértlgynöksóg;
---------------- ------------- . Steinbardt, Főár.

Ai IhUmí bleatatoe btlyldgei: Bad0p0at.11, Dorottni-dteia 10. exím alttt. 11 lnU».t ealtt btiAbtil.

Rövebb zárszámadási jelentések az alanti töüuynökaégnéi kaphatók, Ugyanott felvilágosítások a legnagyobb készséggel adatnak és élet
tűz-, »zrtlUtmáHy én üeeghhtositá»ok az ÁMÍoutftzloni Generáli, jégbiztosítások a Magyar jég és viszontbiztosító részv" társaság és baleset 
elleni biztosítások az Első O. ált. baleset ellen bistoslté-társaság számár# a legelőnyösebb feltételek és logolcsóbb dijak mellett fogadtatnak el.

A lévai fötigynökség
-- - . .......... ............... .. . ... .___________ Frommer Samu.
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