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L É V Á I H ÍR L A P
Uj rend az igazságügyi eljá

rásban.
Irta: Nagy Zoltán kir. törv. bíró.

Tagadhatatlan, hogy az emberek 
legnagyobb része úgy van vele, hogy 
csak az érdekli, az foglalkoztatja, a 
miből él, a mi a kenyér keresete. 
Akad persze olyan is, a ki még ez
zel sem törődik, de azért az átlag 
mégis csak úgy van vele, hogy a mi 
rajta kivtll esik, arra bizony édes ke
veset gondol és a mit itt-ott hall 
vagy éppen olvas, korántsem elég 
gyakran még a tájékozódásra sem. 
Pedig vannak közérdekű dolgok, a 
mikről jó tudni az embernek, már 
csak azért is, nehogy a maga kárán 
tanuljon és a legkisebb mértékben 
bár szükségesek azok, hogy valaki 
müveit ember számba menjen.

Ilyen közérdekű dolog általában a 
mi az igazságszolgáltatás körében 
annak nagy változásában történik, 
mert hiszen ki sem tudja, vájjon 
nem lesz e köze valaha ehhez. Már 
pedig sokkal jobb valamit előre tudni, 
mint a saját kárán megtapasztalni.

Mint mindenben úgy ebben a nagy 
apparátusban is, a melyet igazságügyi 
rendszernek hívnak a fő cél az, hogy 
minden helyre a megfelelő ember 
jusson, a ki munka erejét és képes
ségét arra fordítsa, a mi eredményes. 
Másrészt, hogy maga az eljárás ne 
legyen szövevényes, nehézkes, a for
mákba elvesző, hanem egyszerű, köny- 
nyen áttekinthető és a mi ebből fo

lyik . gyors.
Ha ez a két kellék: a gyorsaság 

és alaposság meg van, akkor beszél
hetünk csak jó igazságszolgáltatásról is.

Ezeket a követelményeket igyekszik 
megvalósítani az uj eljárást egysze
rűsítő törvény, a melynek szakaszai 
a múlt hónapban, nagyobb része pe
dig május 1-én lép életbe. Uj rend 
lesz általuk az igazságügyi eljárás
ban. És mert általános érdekű, azért 
ismertetjük röviden.

Megszűnt a Curián a hét — a ki
rályi ítélőtáblákon az öt tagból álló 
itélőtanács. Itt három, ott öt tagból 
áll már. Eredménye az, hogy a bírák 
nem „ülnek* majd annyit, több ide
jük van saját ügvejfc feldolgozására 
és igy az Ügymenet gyorsabb lesz. A 
törvényszékeknél az albirák működési 
köre tágult. Ezentúl már tagjai le
hetnek a vád-, felebbezési és esküdt
széki tanácsnak és igy ebben a kör
ben is gyakorlatot szerezhetnek. Ezek 
mellett gyökeres reform az önálló 
hatáskörrel felruházott jegyzők intéz
ménye. Ugyanis bírói vagy ügyvédi 
vizsgát tett jegyzőket az igazságügy- 
miniszter megbízhat azzal, hogy bi
zonyos perenkivüli ügyekben nem 
mint eddig, a biró segédjeként, ha
nem önállóan járhassanak el. Ilyen 
ügyek a polgári szakban a végrehaj
tási, fizetési meghagyási és lakbérfel
mondási és hagyatéki ügyek egy ré
sze. Váltó eljárásban a sommás vég
zések kibocsátása, a telekkönyvi 
ügyek egy csoportja és az összes 
csődbiztositási teendők. Nemcsak más 
bírósági megkeresést, hanem a peres

felek eskü alatti kihallgatását, szem
lét is foganatosíthat önállóan ilyen 
megbízott jegyző. Büntető szakban 
pedig a vizsgálóbírói teendők közül 
megkereséseket teljesíthet.

Ezeknek a reformoknak betetőzése 
a jövő jogász nemzedék elméleti és 
gyakorlati képzettségének az emelése; 
bizonyos időszakon túl (1913. okt. 
31.) csak jog vagy államtudóst ne
veznek ki a bírósághoz joggyakornok
nak és azok az ügyvédjelöltek, kik 
ugyancsak e záros határidőig az ügy
védi vizsgát le nem teszik, csak ügy
véd helyettesek lehetnek s az ügy
védi vizsga után két év múlva nyer
nek csak önálló működésre képesítést.

Mindezekhez ha hozzá vesszük 
azt, hogy az igazságszolgáltatási ügy
vitel tekintetében alig két éve, hogy 
radikális egyszerűsítési rendeleteket 
léptettek életbe ; ha tudjuk azt, hogy 
annyi irka-firka és időt rabló munka 
szűnt meg bizonyos kezelési szabá* 
lyok megszüntetésével, másrészt az 
örökösödési és végrehajtási eljárás 
tekintetében a felek illetve a köz
jegyző által elkészített tervezet köte
lező csatolása által, mennyi mnkaerő 
szabadul fel; hogy a bírák valóban 
bírói funkciót teljesítsenek: úgy való
ban elmondhatjuk, hogy uj rend kö
vetkezett be az igazságügyi eljárás
ban közérdekből az igazságszolgál
tatás sikeres gyakorlása érdekéből. 
Ez pedig elsősorban mindenkinek az 
érdeke.
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A Felvidéki Magyar írók és 
Újságírók Szövetsége.

— A felvidéki törvényhatóságok a szövetségben. —

Csak pár nap előtt adtunk hirt arról, 
hogy a F. M. I. Szövetségébe az első ala
pitó tag belépett s most örömmel jelent
hetjük, hogy a nemes példa lelkes utánzásra 
talált, mert Szepes vármegye törvényható
ságának szerdán megtartott közgyűlése al
kalmával dr. Xcogrády Lajos alispán elő
terjesztésére a vármegye közönsége a Fel
vidéki Magyar írók és Újságírók Szövetsé
gének alapitó tagja lett.

Egyhangú lelkesedéssel járult hozzá a 
közgyűlés a felvidéki magyar irók és új
ságírók működését elismerő szavakkal mél
tató határozathoz, bizonyára élénk vissz
hangot keltve a többi 11 érdekelt várme
gyében is, ahová hasonszellemü állásfogla
lás céljából a határozatot elküldik.

Az alispán és a vármegye jóakarata csak 
buzditólag hat a sajtó munkásaira, kiket a 
magyarság ügyének szolgálatában és a vár
megye érdeké nek előmozdításában minden
kor ott fognak találni oldaluk mellett.

A határozat különben igy hangzik:
.Szepes vármegye közönsége tudatában | 

annak, hogy az idegen ajkú törvényható- j 
ságok lakói hazafias érzületének ébren- ' 
tartása és megerősítése terén mi y jelenté
keny eredményeket köszönhet az itteni 
magyar hírlapirodalomnak, mindenkor a 
legmelegebb érdeklődéssel kisérte az újság
írók hazafias működését és élénk szeretet
tel karolta fel, a sajnos csak nagyon is 
korlátolt mérvben rendelkezésére álló ke

retek között, a gyakorta mostoha viszonyok 
közé jutott helyi hírlapirodalmat.

Hagyományaihoz hű tehát a thgi bizott
ság, amikor lelkes örömmel vesz tudomást 
a felvidéki irók és újságírók szövetségének 
Iglón 1912. évi január hó 8-án történt ün
nepélyes megalakulásáról és hálásan emlé
kezik meg azok tevékenységéről, akik át
érezve az egyesülésben rejlő erő jelentő
séget, egy táborba tömöritették a hazafias 
szellemtől áthatott felvidéki — valóban a 
szó nemes és igaz értelmében kulturmissiót 
teljesítő — irók és újságírók buzgó csapatát.

Ezen érzelmektől vezéreltetve, készséggel 
fogadja a thgi bizottság az alispán indít
ványát és határozatiig kimondja, hogy 
Szepes vármegye közönsége az újságírók 
iránt táplált rokonszenvének és elismerésé
nek kifejezése gyanánt a felvidéki irók és 
ujságirók szövetségébe alapító tagul lép 
be és hogy jelen határozatát a felvidéki 
szövetség keretébe tartozó Árva, Bars, Gö- 
mör és Kishont, Hont, Liptó, Nógrád, Nyitra, 
Sáros, Trencsén, Turóc és Zólyom várme
gyékkel hasonszellemü állásfoglalás céljá
ból közli.

A megszavazott 100 korona alapitó tag- 
dij jelen határozat jogerőre emelkedése után 
a vármegyei rendelkezési alapból lesz f°-
dezendő.

Ez a határozat kihirdetetik a vm. hiva
talos lapban, közöltetik Árva. Bars, stb. 
vármegyék közönségével, a felvidéki irók 
és hírlapírók szövetségével s utalványozás 
céljából kiadatik az^alispánnak is.“

Nincs kétségünk aziránt, hogy Barsvár- 
megye közönsége is hasonlóképp ne mél
tányolná sajtójának közérdekű munkálko
dását, azért bízunk benne, hogy Szepes-

vármegye példáját követni fogja, nemes- 
hangú átiratát annakidejében szívesen teszi 
magáévá és alapitó tagul beiép szövetsé
günkbe. A vármegye sajtója pedig megerő
södve a Szövetségben és látva a megértést 
mely munkáját kiséri, nagyobb lelkesedés
sel lehet a vármegye közönsége érdekeinek 
szolgálatára.

H 1 R E K.
— Áthelyezés. Az igazságügyminiszter 

Leyrer László aranyosmaróíi és Lopussny 
Ottó dr. nyitrai kir. ügyészeket saját kérel
mükre kölcsönösen áthelyezte.

— Ösztöndíj adományozás. Jaross Ferencet, 
a helybeli főgimnázium ötödik osztályának 
szorgalmas és jeles tanulóját, — Jaross 
Ferenc, elemi isk. igazgató tanítónak fiát — 
a közoktatásügyi miniszter a Mária Terézia- 
féle ösztöndíjjal jutalmazta meg.

— A Bar^megyei Tanítók Háza javara
Nagy sárón f. hó 21-én az uradalmi nagy
vendéglő Összes helyiségeiben műsorral 
egybekötött, családias jellegű táncestélyt 
rendeznek. A vigalmi bizottság elnöke nagy- 
sárói Franki József.

— A „Leányönképzökör* f. hó 21 -én, 
vasárnap d. u. 5 órakor tartja összejöve
telét.

— Drágább lesz az utazás. Az államvasu
tak igazgatóságának kirendeltsége most 
dolgozik az uj személydijszabás tervezetén, 
mely azt jelenti, hogy az állami kiadások 
ellensúlyozására a személyszállítási dijak 
ca. 16°/o-al felemeltetnek Hire volt annak, 
hogy ez már május 1 töl bekövetkezik, a 
a munkálatok eltolódása miatt azonban az 
érvényességi határidő még nem állapitatott 
meg.

Melodráma.
ina : ER00SI DEZSŐ

Szivem rózsái illatoznak 
— Ó nárcisz, szegfű, tulipán! —
Ki ebben az illatban fürdik,
Csillagból szállt alá a lány,
Szivem rózsái néki nyílnak,
Szivem véres rózsái nyílnak.
Hull hull már sok véres levél,
Kikezdte őket őszi dér,
Dér, Dér.

Úgy látom, rózsatemetés lesz,
Erre erősen készülök.
Éjjente kihalt korcsomákban 
Szomjas -szerelmi tort ülök 
Iszom és a szivemről egyre 
Hull hull a sok véres levél 
Ó mennyi rózsa, mennyi v é r!
Vér, vér.

Akad majd, aki összesöpri 
Sok véres rózsalevelet.
Tűzd őket Minich kalapodra,
Ékítsd fel velük szép fejed,
Élt egy büszke királyné Árkádiában, 
De ilyen diádéin nem volt a hajában: 
Ilyen, amely tetemre hiv.
Elvérzett rajta férfisziv.
Szív, szív,

Beszélgetés.
—  A Lévai H írlap tárcája. —

A fiú és a lány beszélgetnek. Mint min
dig. Hiszen az egész világ az ő összes 
berendezésével, minden fu.lángjával, min
den csalásával abból áll, hogy mindig egy 
fiú beszél egy leánnyal. Ha sok férfi van 
együtt, azok sem egymásnak beszélnek, ha
nem mindegyikük egy-egy lánynak beszél. 
Ha sok leányarc van egymással szemben, 
akkor az egymást vádló, csúfoló, szapuló 
leányokban is nekik egy-egy fiú beszél. 
Minden fájdalom és minden öröm ezen a 
világon abból ered, hogy egy fiú beszél 
egy leánynyal. Hogy egy fiú és egy leány 
beszélgetnek. Minden szép és nagy dolog 
ebből származik. Minden igazságot és 
gonosztettet ez indít meg. Ebből sarjad- 
zanak az uj életek, ez az élet. És ebből, 
hogy egy fiú és egy leány beszélgetnek, 
ebből ered a halál és innét terjed el min
denüvé, ahol ember van. Egy fiú és egy 
leány beszélgetnek. És elmondják egy
másnak legközönségesebb gondolataikat a 
mikor ezekből kifogytak, akkor a fiú las
san ezt mondja:

— Mi csak beszélgetünk itt. És abban, 
amiről beszélgetünk, nem válogatunk és 
nem törődünk vele, hogy szép-e, amit mi 
beszélünk, hogy fáj-e nekünk, vagy örültink-e 
annak, amiről beszélgetünk. Nem törődünk 
semmivel, csak azzal, hogy beszélgethetünk.

A lány: Nem is kell törődnünk semmivel. 
Az a szép, hogy beszélgethetünk. S egyéb
hez semmi közünk.

A fiú: De igen, van közünk valamihez. 
Ahoz, hogy miért beszélgetünk. Mert maga 
is érzi, hogyha nem beszélgethetünk, akkor 

1 hiányzik ez a beszélgetés. Csak azt nem 
tudjuk, miért beszélgetünk?

A lány: De tudjuk. Tudjuk mind a 
ketten.

A fim  Én azt hiszem, hogy maga nem 
tudja. Én magam pedig tudom.

A lány: nem felel pedig a fiú várja a 
feleletét.

A fiú: Én tudom. Azért, mert gyáva 
vagyok. Mert félek, mert szégyellem magam, 
mert . . . mert nagyon gyáva vagyok. És 
minekünk nem szabadna beszélgetni, mi- 
nékünk szeretnünk kellene egymást és 
minékünk csókolnunk kellene egymást.

A lány: Minékünk nem szabadna soha
sem találkoznunk.
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— Majális. A léva — garamberzencei

vasút alkalmazottai a vasutasok árvaháza 
javára május 11-én Garamrudnón a Ru- 
zsicska-féle üveggyári telepek tánchelyisé
geiben zártkörű táncmulatságot rendeznek.
A mulatság - melynek védnöke Kuzsicska 
Vilmos — d. u. 3 órakor kezdődik és 
tombolával, világpóstával, női- és férfi 
szépségversennyel lesz kapcsolatos. Éjszaka 
pedig tűzijáték is lesz. fi belépés csalá- 
donkint öt, személyenkint pedig két koro
nába kerül. A jótékony célra való tekintet
tel felülfizetéseket is szívesen fogadnak.

— Napfogyatkozás. Ritka látványban volt 
része szerdán jóformán az egész kultur- 
világnak. Guayanából kiindulva az Atlanti 
óceánon keresztül Euiópán délnyugatról 
északkeleti irányban 3 óra 7 perc alatt 
futott keresztül a Nap korongja elé helyez
kedett Hold árnyéka, gyűrűs napfogyatko
zást eredményezvén, mely állítólag néhol, 
habár rövid időre, teljes is volt. Magyar- 
országon csak részleges volt a napfogyat
kozás. A Nap déli fényessége eltompult 
és a hőmérsék is érezhetően leszállt. A 
természeti tüneménynek Léván is számos 
nézője akadt és a kiváncsiak nagy serege 
nézte kormos üvegen a fogyó, majd pedig 
újból megtelő Napot, melynek tüneménye 
d. u. két óra tájban szabad szemmel is 
tisztán látható volt.

— Gyilkosság. Vasárnap Körmöczbányán 
Weisz András, Összeveszett özv. Király 
Józsefnéval, akivel viszonyt folytatott. A 
pörlekedés hevében a férfi torkon szúrta 
az asszonyt, aki rögtön meghalt.

— A munkásközvetités és a hatóságok. A 
budapesti ipari és kereskedelmi munkás- 
közvetitő intézet, mely az egész országra 
kiterjedőleg végzi a munkaközvetítést, pa
naszos felirattal fordult a kereskedelmi mi-

% * * * • &  merl azt il le t t tapasztalnia, 
hogy az elsőfokú iparhatóságok, a rendőr- 
sség és az ipartestestületek nem valami nagy 
előzékenységgel siettek segítségükre fontos 
munkájuk megkönnyítésében. Ha tanoncot 
vagy munkást kerestek és megkereső leve- 
leikkel a rendőrséghez, vagy az ipái testü
letekhez fordultak, ezek a legtöbbször még 
csak nem is válaszoltak. Ezért az intézet 
panaszára a miniszter most egyenesen a 
törvényhatóságok vezetőinek intézkedését 
kívánta avégből, hogy a hatóságok jövő
ben több előzékenységet tanúsítsa
nak. A munkaközvetítés tényleg olyan 
elsőrendű érdek, hogy annak szolgálatába 
lépni minden munkásügygjel foglalkozó, 
hatóságnak szinte kötelessége s igy hihető 
hogy az intézetnek a jövőben nem lesz 
oka a panaszra.

— A belügyminiszter a gyermeknap ér
dekében A belügyminiszter valamennyi vár
megye alispánjához körrendeletét intézett, 
amelyben felhívja őket arra, hogy tekintet
tel a Ligának a gyermekvédelem terén 
immár általánosan elismert közhasznú te
vékenységére és arra a körülményre, hogy 
a gyermekvédelem minden ágára kiterjedő 
és felette nagy anyagi áldozatot igénylő 
működésének eszközeit úgyszólván kizáró
lag a gyermeknap jövedelméből meriti: a 
községeket a járási főszolgabirák utján a 
„Gyermeknap* megtartására serkentsék és 
abban az irányban működjenek közre, hogy 
annak rendezésére lehetőleg minden köz
ségben az ott vagy annak környékén lakó 
és jótékonyságáról ismertebb egyén elnök
lete alatt bizottság alakíttassák, mely köz
vetlenül a Ligával fogja úgy a rendezést, 
mint a leszámolást illető kérdéseket lebo
nyolítani.

— Virtuskodó sallaiak Vasárnap este 
Szolcsánszki András nagysallói gazdalegény

fiú: De igen. Nekünk mindennap kellene 
találkoznunk és mindennap szeretnők egy
mást és csókolnék egymást. Vagy maga 
nem csókolna engem, csak én csókolnám 
és maga elmenekülne előlem és mi nem 
beszélgetnénk csak nagyon ritkán és nem 
beszélnénk soha, soha többé . . .  és . . .  
hát. . . .

A lán y: És nem tudnánk egymás szemébe
nézni.

A fiú: De tudnánk, jobban mint most. 
Emelt fővel, igazán néznénk egymás sze
mébe nézni, ha. . . hogyha nem beszélget
tünk volna hosszú napokon, hosszú dél
utánokon keresztül. . . Akkor igen. . .  De 
*Sy, igy én gyáva vagyok és félek és fél
tem a csókokat és a beszélgetéseket, mert 
elveszíteném mindakettőt. Pedig nekem a 
beszélgetések kellenek. Ha más nem, hát 
a mi beszélgetéseink kellenek nekem.

A lány: A beszélgetéseink mindkettőnk
nél meg fognak maradni, mert azokban 
minden benne volt: az élet, szerelem, a 
halál.

A fin: És én mégis szeretném magát 
szeretni. Nem csókkal, nem közvetlenül, 
valahogy másképen, valahogy messziről. 
Tudja hogyan? A halálon keresztül. Oly 
Szép volna. A halálon át, a halálban, a 
halálért szeretni valakit. Akit gondolatban 
csókolnék, ölelnék, szeretnék, akivel szem

ben nem félnék, akit nem vesztenék el. 
Fekete fátyolon, gyászoló ének hangjain 
keresztül szeretném magát. Szeretném úgy, 
ahogy még a beszélgetéseinket sem szeret
tem, s ahogy beszélgetéseinken keresztül 
sem szerettem magát. Haljon meg és aludni 
fog olyan szeretetben, amilyennel soha élő 
nem vehette és nem fogja körülvenni. 
Mert én szemérmetlenül, durván, titoktar
tás nélkül, vjlágláttára szeretném magát. 
Haljon meg és csókjaim, át nem csókolt 
csókjaim meg fognak elevenedni minden 
pillanatomban, és maga két embert fog 
végigélni, magát és engemet. . . és én fel
szabadulok. . .  és ember leszek. . . szerető, 
fájdalmas, szenvedő ember, aki beszélget, 
mert szenved. Eddig fordítva volt. Eddig 
szenvedtem, mert beszélgettem. Haljon 
meg.

A fiú befejezte és a leány nem felelt. A 
fiú egyszerre érezte, hogy nem lehet akár
melyik pillanatban meghalni és érezte, 
hogy a lány nem hisz neki és újra szólt:

— Ne haljon meg. Éljen, maradjon meg. 
Mig él, nem tudom, kinek él. Ha meghal, 
talán megtudom, hogy nem értem halt 
meg.

Azután tovább folytatták a beszélgetést.
Radó István.

János testvérével lármázott az utcán, mire 
a szolgálatot teljesítő csendőrjárőr csendre 
intette őket. A garázda legények azonban 
rá se hederitettek a fölszólitásra és tovább 
lármázták, erre aztán a járőr is erélyeseb
ben lépett föl és szuronyt szegzett a két 
legénynek és oszlásra szólította föl őket. 
fii legények azonban nem ijedtek meg, sőt 
Szolcsánszki János gorombáskodni kezdett 
a csendőrökkel, akik most már szuronyuk 
közé fogták őt, hogy bekísérjék. Szol
csánszki András erre cdarohant a járőrhöz 
és Jencel Márton őrsvezető szuronyát két- 
kezével megragadta és a fölszólitásra sem 
engedte el. Az őrsvezető egy hatalmas 
rántással kihúzta szuronyát a legény kezé
ből, miközben az éles szurony hatalmas 
sebet ejtett a legény baltenyerén. A legé
nyek ezután elszaladtak. A csendőrök föl
keresték őket lakásukon, ahol az istálló
ban találták meg őket apjukkal, Szolcsánszki 
Józseffel és a községházára akarták őket 
kisérni. Az apa azonban nem engedte el 
fiait, hanem mindhármah lefeküdtek a földre 
és az apa ott tartotta átölelve fiait, akik 
az ő tartóztatására nem akartak a község
házára menni. A csendőrök — mivel meg
ígérték a legények, hogy másnap reggel 
önként jelentkeznek a községházán — ott
hon hagyták őket. A legények azonban 
másnap nem jelentkeztek, igy a csendőrök 
keresésükre indultak. Hétfőn délben fogták 
el mindhármukat a lévai pályaudvaron, 
honnét megvasalva kisérték a lévai 
csendőrőrsre és még aznap átadták őket 
a járásbíróságnak. A járásbíróság másnap 
szabadon bocsájtotta őket és megindította 
ellenük az eljárást. A fegyverhasználat 
dolgában a csendörhadbiróság vizsgálatot 
indított és Glatz Ödön főhadnagy, eszter
gomi csendőrszakaszparancsnok Nagysalló- 
ban kiszólt.

— Az aranyosmarót-kovácsii vasút enge
délyokiratát a napokban adta ki a keres
kedelemügyi miniszter Pető Albert és 
Gerster Béla nevére. A vasútvonalat Fodor 
József budapesti mérnök építteti és a 
munka oly serényen halad, hogy az uj 
vasutat már ez évi október hónapjában 
átadhatják a forgalomnak. Az engedélyok
mányban az építési és berendezési tőke
1,642,000 koronában van megállapítva. Az 
uj vasút tehát már őszre közvetlen össze
köttetést létesít a zsitvavölgyi és a garam- 
berzence lévai vasút között.

— Öngyilkossági ragály. A múlt héten 
egyszerre két öngyilkosság esetéről ad
tunk hirt s most újból fölakasztotta ma
gát egy ember. A jelentés szerint: Bodoki 
Károly, 68 éves oroszkai napszámost e 
hó 14-én kamrájában fölakasztva, holtan 
találták hozzátartozói. Tettét afeletti elke
seredésében követte el, hogy lábára hosz- 
szabb idő óta betegeskedett és aggkora 
következtében látóképessége is csökkent. 
A hatóság bűntény gyanúját nem látta fen- 
forogni, azért a szerencsétlen öreg embert 
boncolás mellőzésével temették el.

— A gyümölcstermés veszedelme A fő
városi lapok írják, hogy az április téli 
hidegével az egész ország gyümölcstermé
sét pusztulással fenyegeti. Cseresznye-, 
meggy-, barackfák virágai, amelyek a ta
vaszkor kezdtek kihajtani, az áprilisi na
pok dermesztő hidegében nagyrészt elpusz
tulták, úgy, hogy az ország gyümölcstermő 
vidékein, különösen ott. ahol a korán érő 
gyümölcs nagy mennyiségben terem, az 
idén aligha lesz cseresznye, alma és barack. 
A múlt heti fagyok bizony a mi gyümöl
csöseinkben is okoztak károkat.
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— Halálozások. Dezseri Rudnyánszky 
Titusz, akinek fiatalabb korában nagy sze
rep jutott vármegyénk közéletében s két 
Ízben is betöltötte a díszes alíspáni tisztet, 
75 éves korában váratlanul meghalt. Te
metésén — mely f. hó 16-án volt — a 
vármegye törvényhatósága és az aranyos- 
maróti kir. törvényszék is képviseltette 
magát. Koporsóját nagykiterjedésü előkelő 
rokonságának sokszép koszorujaboritottabe.

<; úszta fi Endre nyug. kegyesrendi tanár, 
a lévai piarista rendház legrégibb lakója 
életének 76-ik, szerzetességének 57-ik és 
tanári müKödésének 30-ik évében rövid 
szenvedés után meghalt. A megboldogult 
az utóbbi időben már készült elmenni Lé
váról és többször mondogatta, hogyha 
egészséges lesz, Pozsonyba költözik, de az 
Isten úgy akarta, hogy örök pihenése is 
itt legyen, ahol hosszú életének majdnem 
felét eltöltötte. Impozáns temetése szerdán 
volt az összes tanintézetek és a közönség 
nagy részvétével. A piaristák közös sír
helyén helyezték nyugalomra.

Pilisi és szilasi Szilassy Béla. nyug. pri- 
mási uradalmi intéző, 66 éves korában 
meghalt A tipikus kinézésű öreg ur, nagy, 
fehér bajuszával, inkábbb valami nyugdíjas 
generálishoz hasonlitott, mint uradalmi in
tézőhöz. Kevesen ismerhették őt Léván, 
mert ha derék alakja föltűnt az utcán, egy
mástól kérdezgették az emberek, hogy ki
csoda lehet. Temetése f. hó l6-án ment 
végbe. Nyugodjanak békében!

— Triesti álta'anos biztositó társulat
Mssicurazioni Oenerali) Budapest, V.. Do- 
rottya-utca 10. es 12. A „Közgazdaság44 
rovatában közöljük a Triesti általános biz
tosító* társulat (Assicurazioni Generáli), e 
legnagyobb, leggazdagabb és legrégibb 
biztositó intézetünk mérlegének főbb ada
tait. Teljes mérleggel a társulat minden
kinek. aki e célbói hozzá fordul a legna
gyobb készséggel szolgál. Az intézet el
fogad: (Hét-, tíiz-. s z á l l í tm á n y -, ü reg- és be• 
törés ellen i b iz to s ítá s  kát. Közvetít továbbá: 
jégbiztosításokat a Magyar jég- és viszont
biztosító r. t ,  baleset- és szavatossági 
biztosításokat az Első o, általános baleset 
ellen biztositó társaság, valamint kezességi 
és óvadékbiztositásokat, eltulajdonítás, lo
pás, hűtlen kezelés és sikkasztás elleni 
biztosításokat és versenylovak, telivérek és 
egyébb értékesebb tenyészállatok biztosí
tását a „Minerva44 általános biztositó rész
vénytársaság számára. A lévai főügynök
ség: Erommer Mór.

Méhészeti tanfolyamok vármegyénkben.
A földmivelésügyi miniszter rendeletéből 
Valló János, pozsonyi méhészeti szaktanár 
vármegyénk több községében a méhtenyész- 
tés ismereteinek terjesztése céljából elmé
leti és gyakorlati szakelőadásokat fog tar
tani. Az előadások ideje és helyei: május
8-án Oroszka, 9-én Garamdamásd, 10-én 
Zseliz. 11-én Nagvsalló, 13 án Alsóvárad, 
junius 20-án Nagykoszmály, 2l-én Garam- 
kovácsi, 22-én Garamszentbenedek, 24 én 
Barsberzence, 25-én Újbánya, 26-án Garam 
rév, szeptember 16 án Zsarnóca, 18-án 
Szénásfalu, 19-én Felsőzsadány, 20-án 
Garamszentkereszt, 21-én Jalna, 23-án 
pedig Bartos községben lesz előadás, 
mindenütt délelőtt és az elöljáróság által 
kijelölt helyiségben. Az előadásokra már 
előre is fölhívjuk az érdeklődők figyelmét.

— Haladat végződő labtöres. Hlóska Pál, 
nyúl völgyi vendéglő- pár hét előtt létráról 
leesvén, eltörte a lábát s gyógykezelés vé
gett Budapestre, a Réczei klinikára szállí
tották Orvosi vélemény szerint eltörött lá

bát amputálni kelletett volna, amibe a be
teg nem egyezett bele, sőt kijelentette, hogy 
készebb meghalni, mint hogy lábát levá
gassa. A halál be is következett. A seb 
üszkösödni kezdett és a szerencsétlen de
rék ember, életének teljében meghalt. Holt
testét haza szállították és e hó 19-én d. u. 
temették el Nagykereskényben nagy és 
őszinte részvét mellett.

— Vérszegénység, étvágytalanság, ideges
ség gyógyítására és gyenge gyermekek, 
valamint felnőttek, sápkoros fiatal leányok 
erősbitésére a legkitűnőbb készítmény a 
Kriegner-féle „Tokaji China-Vasbor„ Va
lódi 5 puttonos tokaji borból készül, na
gyon kellemes izti, hatása biztos Kis üveg 
8.20 K. nagy üveg 6 K. a gyógytárakban. 
Póstán küldi utánvéttel, vagy a pénz elő
zetes beküldése után Kriegner Gyógyszer- 
tár, Budapest Kálvin-tér.

— Kitüntetések. A király Fiath Mátyás
nak. a körmöcbányai áll. tőreáliskola igaz
gatójának az oktatásügy terén szerzett ér
demei elismeréséül a Ferencz. József-rend 
lovagkeresztjét adományozta. — A király 
Benkovits János aranyosniaróti adóhivatali 
pénztárnoknak, nyugdíjaztatása alkalmából, 
sok évi hü és buzgó szolgálata elismeré
sein az adóhivatali főpénztárnoki címet 
adományozta.

— Kinevezések A kultuszminiszter Köves- 
kuti Jenőt, a lévai áll. tanítóképző intézet 
érdemes igazgatóját a VIII. fizetési osztály
ból a VII. fizetési osztályba nevezte ki. 
A főispán dr. Kürthy Kálmán közigazgatási 
gyakornokát tb. aljegyzői állásától fölmen
tette és tb tiszti alügyészszé kinevezte.

— A nagysallói csata évfordulója. A sza
badságharc diadalmas nagysallói csatájának 
évfordulóját, április 19 én minden évben 
megünnepeli Nagysalló hazafias közönsége. 
A mostani ünneplés — mint arról 19-én 
délben telefonon értesülünk — reggel 
nyolc órakor a kath. és ref. templomokban 
ünnepi istentisztelettel kezdődött meg. 11 
órakor a nagyközség közönsége a temetőbe 
vonult, hol az ütközetben elesett honvédek 
sirja fölött Czcglédy Sándor nagysallói ref. 
lelkész mondott szép beszédet, a közönség 
pedig Tóth Lajos fökántor vezetésével el
énekelte a Himnuszt és a Szózatot. A nagy
község főterén álló emlékoszlop előtt este 
hat órakor folytatódik az ünnepély. Szabó 
Zsigmond bajkai ref. lelkész ünnepi beszé
det fog mondani, a nagysallói iparos kör 
dalárdája pedig hazafias énekeket ad elő. 
Este a Fendt-féle nagyvendéglőben társas
vacsora lesz.

— Mezőgazdasági napszámbérek. A föld- 
mivelési minisztériém statisztikát készített 
az 1910-ben fizetett meződazdasákíi nap- 
számbérekről. Az országos átlagoknak az 
előző évi adatokkal való összehasonlításá
ból kitűnik, hogy a bérek fokozatosan 
emelkednek. így a férfinapszám 1901-ben 
126 fillér, 1905 ben 149 fillér és 1910-ben 
211 fillér volt. A női napszám 90 fillér, 
105 fillér és 143 fillér, a gyermeknapszám 
pedig 58 fillér, 71 fillér és 9ö fillér volt. 
Ugyanez tűnik ki, ha a legutóbbi két év
tized átlagait hasonlítjuk össze, bár esetben 
természetszerűleg az emelkedés csak mér
sékelten mutatkozik. E számadatok külön
ben csak nagyon is általános következte
tésekre adnak alkalmat, mert komoly mér
legelésre csak a vidékenként, megyénként 
és járásonként fizetett bérek tarthatnak 
számot. Nevezetesen látszólag azonos mun
kateljesítmény mellett pl. a férfinapszámbé- 
rek 180 fillértől 600 fillérig terjedő inga

dozást mutatnak, aszerint, amint termő-du- 
sabb. vagy értékesebb terményeket szol
gáltató vidékről van szó. A statisztikai 
összeállításban külön vannak kimutatva az 
évszakonként, valamint a termelési ágan
ként végzett munkálatok bére, mely ezek
hez képest esetről-esetre változik.

— Magyar gazdák a Balaton partján A
magyar tenger siófoki pattjának sétautjain 
junius hó 19 én nem selyem és lakk topá- 

» nos kacagó úri közönség fog hullámzani, 
hanem fontos talpú bagaria-csizmás, vagy 
szürdolmányu kisgazda sereg. A Magyar 
Gazdaszövetség ugyanis erre a napra hivta 
össze Siófokra idei nagygyűlését. M;után a 
Magyar Gazdaszövetség évről-évre ismét
lődő nagy gyűléseiben eddig még mindég 
megtalálták a fokozatosságot, előrelátható, 
hogy a siófoki gyűlés minden eddiginél 
hatalmasabb lesz, ezernyi és ezernyi ember
tömeg jön ott össze, akiknek egyrészét 
nemcsak az a látványosság vonzza, amit a 
magyar föld legféltettebb kincseinek egyike: 
a Balaton tava nyújt, hanem a nagygyűlé
sen szőnyegre kerülő, a magyar gazdákat 
olyannyira érdeklő aktuális gazdaságpoliti
kai kérdések kedvező megoldása után való 
vágy is. éppen ez okból számit a Magyar 
Gazdaszövetség arra, hogy az ország min
den vidéke, a gazdatársadalom minden ré
tege képviselteti magát a siófoki gyűlésen.

— Harc az alkohol ellen. Svájcban a 
szeszmonopóliumról szóló törvény rendel
kezése szerint az állam e cimen befolyó 
jövedelmének tiz százaléka az alkoholizmus 
elleni küzdelemre fordítandó. Hogy mennyi 
üdvös alkotást létesítettek ebből, azt élén
ken igazolja például Zürich kanton jelen
tése, amely szerint 1900 bán 76 ezer fran
kot s 1910-ben 125 ezer frankot fordítottak 
az ifjúság javítására, szegény iskolák se
gítésére, gyermektelepek, iszákos szanató
riumok és javítóintézetek felállítására Mit 
lehetne minálunk csinálni, l.a a magyar 
törvényhozás is hasonló intézkedésre 
szánná el magát s egyszer csak kimondaná, 
hogy a szesz- és a szeszitalmérési adó
ból. amely évente jóval felül áll a 100 
millión, tiz százalékot a szociális bajak 
gyógyítására és az alkoholizmus elleni 
küzdelemre fog fordítani? Pár év alatt bi
zonyára egészen más képe lenne a mi 
magyar hazánknak! Csakhogy nálunk a 
kultur és közegészségi célok — sajnos — 
mellékesek; a fő a militarizmus, a fegy
verkezés, dreadnoughtok, uj ágyuk és a 
létszámemelés.

— Városfejlesztési törvény. Ez lesz a 
cinie annak a törvénynek, amely a városok 
államsegélye és a városi tisztviselők illet
ményeinek rendezésén kívül, a r. t. váro
sokat nyugdíjintézmény, valamint a köz- 
egészségügy körébe tartozó intézmények 
(csatornázás, vízvezeték) létesítésére köte
lezi. A törvényjavaslat, amelynek elkészí
tése most nagyban foglalkoztatja a belügy
minisztérium legkiválóbb erőit, nemsokára 
teljesen elkészül és sok üdvös rendelke
zéseivel hatékonyan elősegíti a városoknak 
korszerű fejlesztését.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születések;
Frajka Jakab Sári Rozália rkath.: Rozália; 
Házasság: Schivetc Ferenc Kern Eleonóra 
rkath. Rosenfeld Dávid Kohn Mari izr. Ha- 
lálozás: Balogh István ref. 25 éves, tüdő
vész. Szenicei Lajos rkath. 29 éves, tüdő- 
gyulladás. Czimmermann József rkath. 
éves, tüdővész. Szilassy Béla rkath. 66
éves, gyomorrák. Rudnyánszky Titusz rkath.
75 éves, gutaütés. Gusztafi Endre rkath.
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76 éves, szivbénulás. Szőllősi József rkath. 
62 éves,’ tüdölégdaganat. Dubovszky János 
ág h ev. 60 éves, mellhártyagyulladás. 
Cziglan Anna ág. h. ev. 60 éves, aggaszály, 
özv Rácz Sándorné ref. 70 éves, gutaütés.

A közönség köréből.
— Kimutatás a József kir. herceg Szana

tórium Egyesület lévai fiókjának húsvét
hétfői bálján jegyek megváltása címén és 
felülfizetések fejében befolyt összegekről:

Felülfiietések címén befolyt: dr. From- 
mer Ignác 32 K, br. Kürthy Lajos 16 K, 
Bódogh Lajos, dr. Kmoskó Béla 12—12 K, 
dr. Laufer Arthur, Simek Ármin Lekér 
10—10 K, özv. Schmidtberger Jánosné 7 K, 
özv. Boleman Edéné, Bógner Gyula, dr. 
Gellényi Miksa, Hamburger József, dr. Há- 
mos Aladár (Ipolyság), Kern testvérek, dr. 
Laufer Lipót, dr. Weisz Lipót 6—6 K, 
Sacher Gyuláné (Losonc) 5 K, dr. Balog 
Sándor, Engel József, dr. Gergely Fülöp, 
Pollák Emil, Steiner Sándor, dr. Szilárd 
Samu 4 - 4  K, Bartos József (Bpest), Boros 
Gyula, Engel Frigyes (Oroszka), Faragó 
Sámuel, Fischer Natál, Frommer Mór, 
Ghimessy János, Grotte Vilmos, Guttmann
J., Kuliffay Kálmán, Kriek Jenő, Rázgha 
Ernő (Kiskér), Rappeport Manó, Schlüssler 
Gyula (Málas), Schulcz Ignácz, Schwitzer 
Gyula, Singer Izidor, Spitz Jenő (Lekér), 
Szauer Izidor 2—2 K, Adler Emil, Adler 
Miksa, Bellán Sándor, Bilcsek József, Birtha 
József, Karácsonyi Elemér, özv. Kaufmann 
Kálmánná, Ortman Fidél, Sümeg Lajos 1—1 K.

Jegymegváltás gyanánt beküldtek: Fer- 
tikó József 36 K 52, Mailáth István Aranyos- 
maróth, Medvecky Sándor, Pacolay Jánosné 
Deménd 20—20 K, Dobay István Őr. Lök, 
Fizély Ödön Aranyosmarót, dr. Frank Jakab 
Nagykálna, nagysárói Franki Ede, nagysárói 
Franki Frigyes, nagysárói Franki József, 
Goldstein Henrik, dr. Gonda Péter Gr.Szt. 
kereszt, Holló Sándorné, Kazy Lászlóné 
Nemesoroszi, Knapp Dávid, Kovácsik Samu, 
id. Lakner László Bpest, dr. Medveczky 
Károly, dr. Prisxner Gyula, dr. Weinberger 
Adolf, Weisz Benő 10—10 K, Braun Adolf, 
Hamburger Gusztáv Szakolca, Lőwy Lipót, 
özv Missák Zsigmondné 5—5 K, dr. Ro- 
honyi Gyula 4 K., Keltz Gyula Zsitvaujfalu 
10 korona.

Fogadják a nemesszivü adakozók ezúton 
szegénysorsu tüdőbetegeink nevében is 
egyesületünk hálás köszönetét.

Árvay József Dr. Frommer Iflnácz
pénztárnok. ügyvezető elnök.

Közgazdaság.
Kövessünk termelésünkben 

helyes irányokat.
Irta: Ács Bodóg.

A jövedelmező gazdálkodás alapfeltételét 
a birtok helyes berendezése mellett, annak 
okszerű kezelése képezi. Minden gazda fő- 
törekvésének t.íhát oda kellent irányulni, 
Jpgy gazdaságának viszonyaihoz mérten e 
Kivánalmaknak minél tökéletesebben felel- 

a Pedig kisgazdáink gazdálkodási 
roodját szemügyre véve — nagyon kivételes 
betektől eltekintve — arra a sajnos ta

pasztalatra jutunk, hogy az eredményes 
gazdálkodás eme követelményei kellő mél
tatásban nem részesülnek. Kisgazdáink 
zöme, a föld folytonos megdrágulása és a 
nagyon megnehezült megélhetési viszonyok 
daczára, melyek úgyszólván parancsolólag 
utalnak annak lehető legjobb kihasználására, 
még mindig az egyoldalú gabonatermelés 
alapján folytatja gazdasága üzemét. Ez 
pedig olyan bizonytalan alap, melyre épi- 
teni az okosan gondolkodó, úgy a maga, 
valamint családja boldogulását szem előtt 
tartó gazdának nem volna szabad, mert 
hiszen bizonyos, hogy a hibás alapra 
helyezett épület előbb utóbb, de minden
esetre rövid időn belül összeomlik. Az 
egyoldalú gabonatermelés folytán a talaj j 
tápanyagai egyoldalúlaglesznek kihasználva, j 

talaj szerkezete megromlik, a kártékony * 
rovarok és gyomok nagymértékben szapo
rodnak el, nincs mód a talaj gondos meg- 
művelhetésére, nincs elegendő trágya a 
talajerő fentartására, mind oly nyomós 
okok, melyek, mindegyike külön külön is 
kívánatossá teszi a baj orvoslásátMindezen 
hátrányokat sokszor ismeri a kisgazda, 
tehát tudatosan követi el a hibát azért, 
mert ezen eljárás nem sok munkát, fáradt
ságot igényelvén, a legkényelmesebb. Ha a 
kisgazda a mai nehéz viszonyok mellett 
ezen eljárást tovább is folytatja és nem 
tér át a változatosabb termelésre, mely 
nemcsak sokkal biztosabb megélhetésre, 
de vagyonszerzésre is módot nyújthat, 
valósággal merényletet követ el, úgy ön
maga, valamint családja ellen.

A változatosabb termelési rendszerre 
való áttérés legelső sorban a szántóföldi 
takarmánytermelésnek az eddiginél nagyobb 
mértékbeni felkarolása. A takarmánynövé
nyek türü állásuknál fogva nagyon alkal
masok a gyomok irtására, egyik másik 
csoportjuk a talajt is javítja. Fokozott ter
melésük az eddiginél nagyobb állattartást, 
az állatok bőségesebb takarmányozását s 
ezzel ezen tenyésztési ág jövedelmező s 
egyúttal a talajerő jobb fentartását teszi 
lehetővé. Az állattartás nagyságának meg
állapításánál azonban alapos számítással 
kell élnünk s viszonyainkhoz képest annyi 
és olyan fajta állatokat tartsunk, amennyi 
és am?ly fajta tartása hasznothozónak ígér
kezik, mert a minden számítás és alap 
nélküli állattartás szintén nagyobb bajok
nak lehet okozója. E tekintetben az legyen 
a főelv, hogy inkább kevesebb, de jó 
állapotban levő állatot, mintsem sokat tart
sunk s azokat ne tudjuk kellőképen ellátni. 
Ezen eljárás követése mellett az eddiginél 
kisebb területen termelt kalászosoknak 
termésmenyisége sem fog apadni s a jö
vedelem a termelés változatosságánál fogva 
mégis biztosabb alapon nyugszik. A kalá
szosok és takarmánynövények kellő me- 
nylségben való termelése mellett a kapás
növények felkarolása is részesüljön figye-

lC Abnövények ilyen változatos termelésé
nél is csak akkor járunk el helyesen, ha 
azokat sorrendben termeljük egymás után, 
hogy egyik a másiknak ne kárára, hanem 
inkább előnyére szolgáljon^ Ilyen termelési 
sorrend lehet például megfelelő viszonyok 
között 1. takarmány trágyázva 2. őszi ga
bona 3. kapás növény 4. tavaszi gabona. 
Ezen forgó beállításának kedvező hatása 
abban nyilvánul, hogy a takarmánynövé
nyek gátolják a talajnedvesség elpárolgá
sát sűrű állásuknál fogva a gyomokat el
nyomják igy a talajt a kapásokhoz hason
lóaktisztitfák. emellett az istállótrágya iránt 
is hálásak, a takarmányokat követő őszi

kalászosok bő tápanyagtartalmű, gyommen
tes, elég nedves talajba kerülnek. Az őszi 
kalászosok által megrontott felső talajréte
get a kapásoknak a tenyészidö alatti foly
tonos művelésükkel megjavíthatjuk, a ka
pások pedig inkább az altalajból táplál
koznak s jórészt feltakarmányozásra kerül
vén a trágyát szaporítják, a kapások után 
következő tavaszi kalászosok a talajnak a 
tenyészidö alatti folytonos és ezen növé
nyek lekerülte utáni őszi megmunkálása 
folytán szintén a legkedvezőbb viszonyok 
közé kerülnek, amit bő terméssel hálálnak 
meg. A váltógazdaságok a legellentétesebb 
viszonyok között alkalmaztatván, természe
tesen a különböző vidékeken más és más 
alakja keletkezett. Hogy a fent jelzett elv 
figyelembe vétele mellett, mikor milyen le
gyen a termelendő növények sorrendje, azt 
a saját viszonyai között minden gazda 
maga fogja legjobban megítélhetni. Annyi 
bizonyos, hogy a váltógazdaság helyes 
űzése mellett a tőke és munka legjobban 
értekesül. A kis gazdáknál jelenleg még 
legtöbb helyen divó, úgynevezett nyomásos 
gazdálkodási rendszerről, mely által föl
dünket nagymértékben kizsaroljuk s meg
felelő jövedelmet elérni képtelenek vagyunk, 
lassan bár, de fokozatosan felhagyva át 
kell térni a váltógazdaságra, mely mint 
láttuk többrendbeli előnyt rejt magában. 
A váltógazdaság űzése mellett is nagyon 
fontos, sőt a kellő jövedelmezőség szem
pontjából sokszor nélkülözhetlen, hogy a 
gazdasághoz megfelelő menyiségű és jó 
minőségű takarmánytermö területek is 
kapcsolódjonak s ha jó termésű legelő 
vagy rét nincs a gazdaságban, ezt csakis 
mesterséges takarmánytermő területek elő
állításával pótolhatjuk.

Az itt előadottakból kitűnik, hogy tö
kéletes vetésforgók berendezése által a ter
mesztés változatosabb, a termelés ered
ménye biztosabb, a megélhetés is könnyebb 
lesz. Ha mindezek dacára is a gyakorlat- 

; bán sok helyen nem tértek még el a régi 
í hibás gyakorlat folytatásától az részint a 
í kedvezőtlen termesztési és értékesítési 

viszonyoknak tulajdonítható. Meg kell 
azonban e helyütt említenem azon ked
vező jelenséget is, hogy hazánk egyes 
vidékein, ott, ahol a gazdák megfelelő 
értelmességgel rendelkeznek és a kedve
zőtlen viszonyok a jobb rendszerre való 
áttérést nem gátolták, a jóakaratú taná
csokat részben a tett is követte.

A Trieszti általános Biztositó Társulat
(Assicurazioni Generáli) f. évi április hó 
4-én tartott 80-ik közgyűlésén tétjeszttettek 
be az 1911. évi mérlegek. Az előttünk fekvő 
jelentésből látjuk, hogy az 1911. december 
31-én érvényben volt életbiztosítási tökeöst- 
szegek 1.189.790 207 korona és 74 fillért 
tettek ki és az év folyamán bevett dijak 
51.905.357 korona és 81 fillérre rúgtak. Az 
élétbiztositási osztály dijtartaléka 24.558,447 
korona 87 fillérrel 351.843,680 korona 02 
fillérre emelkedett. Az életbiztositottak osz
talékalapja, 6 987,478 korona 49 fillért tesz 
ki. A tüzbiztositási ágban, beleértve a tükör- 
üvegbiztositást, a díjbevétel 18.155,625,823 
korona biztosítási összeg után 31.117,251 
korona 84 fillér volt, miből 10.777,655 ko
rona 29 fillér viszontbiztosításra forditta 
tott, úgy, hogy a tiszta díjbevétel 20.339,596 
korona 55 fillérre rúgott és ez összegből 
14.714,913 korona 09 fillér mint díjtartalék 
minden tehertől menten jövő évre vitetett
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át. A jövő években esedékessé váló dij- 
kötelezvények összege ]48 108,144 korona 
98 fillér. A betörésbiztositási ágban a díj
bevétel 1.494,546 korona 70 fillérre rúgott, 
miből levonván a viszontbiztosítást, a tiszta 
díjbevétel 816.101 korona 49 fillért tett ki. 
A szálitmánybiztositási ágban a díjbevétel 
kitett 5.133,335 korona 29 fillért, mely a 
viszontbiztosítások levonása után 2.339,844 
korona 58 fillérre rúgott. Károkért a társa
ság 1911-ben 45.723.647 korona 90 fillért 
és alapítása óta 1.063.798,459 korona 33 
fillért fizetett ki. E kártérítési összegből 
hazánkra 211,795,053 korona 79 fillér esik. 
A nyereség-tartalékok közül, melyek össze
sen 23.957,883 korona 59 fillérre rúgnak, 
különösen kiemelendők: az alapszabály
szerinti nyereségtartalék, mely 6.804,335 
korona 18 fillért tesz ki, az értékpapírok 
árfolyamingadozására alakított tartalék, mely 
az idei átutalással együtt 14.962.260 korona 
76 fillérre rúg, továbbá felemlítendő a
160,000 koronára rugó kétes követelé
sek tartaléka és az ingatlan tartalék, mely 
az idei átutalással 2.031,287 korona 65 fil
lért tesz ki. Részvényenként 700 arany frank 
osztalék kerül kifizetésre. A társaság ösz- 
szes tartalékjai és alapjai, melyek elsőrangú 
értékekben vannak elhelyezve, az idei át
utalások folytán 392.746,965 korona 47 fil
lérről 416.840,622 korona 40 fillérre emel
kedtek, melyek következőképen vannak el
helyezve: 1. Ingatlanok és jelzálog követe
lések 101.703,390 korona 60 fillér. 2. Élet
biztosítási kötvényekre adott kölcsönök 
36.489,997 korona 03 fillér. 3. Letétemé- 
nyezett értékpapírokra adott kölcsönök 
4.961.098 korona 36 fillér. 4. Értékpapírok 
249.564,355 korona 85 fillér. 5. Követelések 
államoknál és tartományoknál 19.182,014 
korona 70 fillér. 6. Tárca-váltók 634,457 
korona 05 fillér. 7. Készpénz és az intézet 
követelései a hitelezők követeléseinek le
vonásával 4.305,309 korona 81 fillér, ösz- 
szesen 4l6.840.622 korona 40 fillér. Ezen 
értékekből 82 millió korona magyar érté
kekre esik Ezen alkalommal arra utalunk, 
hogy az Assicurazioni Generáli legújabb 
leányintézete, a „Minerva* általános bizto
sító részvénytársaság Budapesten a kezes
ségi és óvadék-, valamint az eltulajdonítás, 
lopás, hűtlen kezelés és sikkasztás elleni 
biztosítást, nemkülönben a versenylovak, 
telivérek es más értékesebb tenyészállatok 
biztosítását vezette be, mint uj ágazatokat 
hazánkban

••
Uzletáthelyezési értesítés I
Singer Izidor fűszer és csemege, tej, 
teavaj, tejtermékek kereskedő, tiszte
lettel értesíti a t. vevőközönséget, 
hogy üzletét, mely eddig Petőfi-utca 
15 sz. alatt fennállott, e hó végétől 
kezdve, Kossuth-tér városház épüle
tébe helyezi át.

Az én utam.
Rögös az az ösvény, amelyen én járok,. 
Nem nyillanak rajta illatos virágok.
Nem tűz oda soha a napnak sugára; 
Borongó fellegek borulnak reája.. .
És mégis ez utat én boldogan járom, 
Nincsen ott csak remény s rózsaszínű álom.

Csendes az én utam, madárszó nem hanzik, 
Nem suttog a szellő, a természet alszik... 
És mégis úgy érzem, mintha tavasz volna, 
Mintha a pacsirta csodásán dalolna 
Mintha a virágok ezrei nyílnának,
S a szellőtündérek meséket súgnának.

Csendes az én utam... nem egyedül járom, 
Nyomon kisér engem színes lepkeszárnyon 
Lángoló szivemnek az egész világa :
Két ragyogó szemnek édes mosolygása.

Farkas Gábor.

Szerkesztésért a kiadó felelős.

=  UJ ÜZLET
BERENDEZÉS =
díszműáru és r a n d i n  üzlet rá s z á n  
B a r  azonnal eladó. C in a kiadóban.

Tótul és magyarul besiélö ügyes eladó

kereskedő segédet
a kézmüáru szakmából keres és fény

képpel ellátott ajánlatokat kér

Fisbein és Krausz
Szarvas.

A borfogyasztó közönség
F I Q T E L n f c B E f
Ajánlom kitűnő minőségű boraimat 

házhoz szállilva
Börzsönyi zöld fehér liter 80 fill. 
Balatonmelléki 100 „
Nesz menyi Ó vörös ltO „
Helyben 5 liternyi rendelést házhoz 

szállítom.
Telefonon is megrendelhető. 

Mély tisztelettel
FERT1KÓ JÓZSEF

városi fogadó

Léva, Kosuth Lajos-tér

KERÉKPÁR 
és VARRÓGÉP

nagy raktára

Kedvező részletfae- 
tési feltételek. Kész
pénznél engedmény!

ha ejjy doboz levélpapírt Tilsairól
Schulcz Ignácz papiráruházában

Léva, Kazinczy-utcza 2 szám.
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L z l e t  m e g n y i t  á s !
Fischer llatáí ruhatelepe
LÉVÁN, (Eazinczi utcza 3. sz. házban), újonnan be
rendezett ruhatelepében szép és elegáns FÉRFI ÉS 
GYERMEKRUHÁK úgyszintén NŐI FELÖLTÖK

nagy választékban jutányos árban kaphatók.



M ű h e l y  á t h e l y e z é s .
Tisztelettel é r t e s í t e m  a n. ó. közönséget, hogy eddig Szepessy utca 

1 szám alatt levő Képjavító é s  la k a to s  műhelyemet
B áth i u tc z a  2 . szám

álé helyeztem át, a volt Knapp Zsigmond-féle műhelybe, melyet meg
vásároltam Műhelyemben mindenféle gazdasági- és varrógépek, ke
rékpárok mérlegek javítását, villanycsengők felszerelését; valamint a 
lakatos szakmába vágó munkákat a legpontosabban és jutányos árban 
készítem. ,

Kérem a t. közönség szives pártfogását, maradok kész szolgalattal

luuti izmit Miauik!

■Dr. 0 ETKER sütőporát fiasnálja á 121.
Híeljesen higiénikus, orvosokáltal ajánlott élesztőpílló.
R  Használata által minden tészta nagyobb. 
R  lazább és könnyebben emészthetővé lesz.
a  Dr. Oetker-íéleVanilirtilor ó 12f.
R  a legnemesebb fűszere minden tésztának, 
f »  kakaó és tea, csokoládé és krém, kuglopf, 
R  torta, pndding és tejszín, továbbá finom 

vagy porczukortal vegyítve mindennemű 
R  sütemény behintésére. Pótol 2—3 cső va- 
R  niliát. Ha félcsomag D r. O e tk e r  vanilin- 
§ 8  c u k ro t 1 kgr. cukorral keverünk és ebből 
R  1 vagy két teáskanálny 1 1 csésze teára ön- 
R  tünk, úgy egy kitűnő arómáju, teljes 
■ 8  italt kapunk.
R  D r. O e tk e r  sü tő p o ra  és vanilincukra  
R  minden fliszerkereskedésben stb. kapható. 
R  Kimerítő használati utasítás minden csomag 
J J J  mellett van. Receptgyűjtemény ingyen!

Tanács és segítség!
azoknak, akik bármily okból támadt
emésztési zavarokban, gyomor* 
égésben, ssvtúltsngésben éa gyo* 
morfájásben és ezekkel kspcae* 

latos bajokban szenvednek
gyógyulást hoznak a már több mint 30 év 

óta bevált

BR AD Y-féle

GYOMOR-CSEPPEK
ezelőtt Máriacelli cseppek.

Kapható minden gyógyszertárban. Egy nagy 
üveg K f.60, kis Üveg *90 fillér, 6 üve
get K 6.40, 3 nagy üveget K 4.80, be

küldése után küld franco 
Bü A d y  K. gyégyszertéra a „Ma 

gyár K irá ly ih o z  Bées, l. Fleisch- 
I markt 2. Depot 5.I ügyeljünk a védjegyre, amely a máriacell 
I Szűz Máriát ábrázolja, a vörösszinü csórna 
I golásra, s az aláírásra, amely az oldalt 
| levő kép másolata és utasítsunk vissza 

minden utár.za ot.

Városházköz 3 szám alatt, iizlet- 
I helyiség azonnal kiadó. Bőveb

bet Hándler Ármin mészáron ál

fi baufer Béla szobafestő
E l  Léna ,  Honoéd utcza 28 szán. 
j l  Ü  E l v á l l a l
5 ‘|  HUJ a „Megváltás" m. kir. szabadalmazott 

£*  R B  poloskairtó szerrelff H 9  j ó t á l l á s  m e l l e t t
| b, HMM inajKánlakákok, szállodák á i  
I i  R j  intézetek ii»iztitáiát, valamint 
E.| B 9  falaikból, fa  és kárpitozott bu- 

H  torból a poloska irtását.
a J R  E szer m a m ár az ország szállodásai és 

j§S m  vendéglősei körében általánosan közkedvelt 
|  Í  h M í  szer, mert nem csak a poloskát, hanem  an- 
5  % p 8 8 S  nak petéit ö rökre kipusztitja.

— — 1̂ — — — — — — — — ■■

| H o l z m a n n  B ó d o g é i
§ úri és női divatáruháza L t  V Á N, városi vigadó épület
c — Ajánl ja az újonnan nagyobbitott áruházában uj b ev ezete tt —

§ Kfoz n°i rutiáfc, fongnoláh, Hasal ős costiimehet, női kész lehérneműeh 

|  és k é s z  m e n y a s s z o n y i k e le n g y é k e t
t  a legolcsóhtól a legfinomabb bioitelben igen m é r s é k e l t  á r b a n .

Nyomatott Schulcz Ignácz könyvnyomdájában, Léván

Egy 0 k 0 S  fej'
minden alkalommal
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Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

napp Danidnál bénán.

Steiner Sándor
órás és ékszerész.

Léván. Városi szálloda épületében.

Dús a ran ifls  i szer
raktár.

Mindennemű arany és ezüst éksze
rekben, valamint arany, ezüst és nic- 

kel órákban.

Nagy raktár Omega óra 
különlegességekben.

Ajánlom  valódi ezüst és 
china ezüst d isztárgyai- 

úgyszintén ezüst 
evőeszközeimet.

Szép választék
inga órákban.



a Lévai  Kerület i  Munká s b i z t o s i t ó  Pénzt árnak
1912 évi április hó 21-én d. u. 3 órakor

a városi székház közgyűlési nagytermében megtartandó

9 . É9 I RENDES KÖZÖSÜLÉSÉf^E.
Megjegyezvén, hogy amennyiben a közgyűlési kiküldöttek e mai napon határozatképes szám ban meg nem jelenné

nek a közgyűlés "folyó évi április 28-án ugyanazon órában és helyen a megjelenők számára való tekintet nélkül fog megtartatni.

T á r g y s o r o z a t :
1. Elnöki megnyitó a közgyűlés szabályszerű egybehivásának igazolása és határozatképességének megállapítása.
2. A jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőknek kijelölése.
3. Az igazgatóság és felügy. bizottság jelentésének előterjesztése az 1911. évi zárszámadás és mérlegnek megvizsgálása s a fel

mentvény iránti határozat.
4. 1911. évi felesleg egyharmadának hováforditása.
5. Az 1913. évi költségvetés előirányzat megállapítása.
6. Az időközben megüresedett következő helyeknek titkos választás utján való betöltése:

a) a munkaadók közül a felügyelőbizottságba 2 póttag 1 ipari 1 keresk. csoportból
b) biztosítottak közül a felügyelő bizottságba 1 póttag az ipari csoportból
c) biztosítottak közül az orsz. pénztár közgyűlési kiküldött 1 póttag a keresk. csoportból.

7. A pénztár alapszabályának 22. §.-a értelmében kellő időben beérkezett és a napirendre szabályszerűen kitűzött önálló indítványok.
Kelt Léván, 1912. évi április hó 7.

Kresko Nándor, Komzsik Lajos,
alelnök. igazgató.

J e g y z e t :  Felkéretnek a közgyűlési kiküldöttek, hogy igazolványukat személy azonosságuk megállapilása céljából okvetlen magukkal hozni szíveskedjenek.

v a g y o n ______________________________________________________ V a g y o n m é r le g ___________________________________________________________ t e h e r

Pénztár — — — 192 j 99 1 1  1 Követelése — — 724 02
Postatakarékpénztár — — 1338 '5 4  ~ i Hitelezők — — 500 —
Munkaadók — — — 25110 i 66 I I  (Vagyon — — — 2334 66
Baleseti munkaadók — — 9306 60 Tiszti biztosíték — — 1380 —
Leltár— — — — 527 50 Betegs. járulék tartalék — 1778 32
Takarékbetét — — — 1380 — Orsz. pénzt. bal. járulék — 9306 60
lgazolványidij — — — 212 — Külön segély alap — — 1469 14
Orsz. pénzt, átmeneti folyó — 274 . 95 Leltár tartalék — — 101 42
Adósok —- — — 1438 36 Országos pénztár folyó — 6599 20
|  i  | Takarékbetét — — 1318 30 Hitelevők — — — 16916 13 41109 49

Munkaadók — — 794 34 Egyenleg mint vagyon — 1506 77
|  i  Lévai munkb. p. — 724 j 02 42616 26

| |
42616 | 26 42616 26

1 n  n  I 11
k ö l t s é g e k _________________________________________________E red m én y  szám la ______________________________________________ j ö v e d e l m e k

Gyógyászati ellátás — — 9385 21 Betegsegélyezési járulék — 49471 54
Kezelési költség — — 7061 81 Kamatjövedelem — — 332 49
Táppénz — — — 12583 02 Különféle bevételek — — 652 57
Korházi költség — — 2797 57 Megtérítések 102. §. — — 1423 89 51880 49
Orvosi költség — — 15349 45 ----------------------
Gyermekágyi segély — — 52 —
Szülésznőidij — — — 559 —
Temetkezési segély — — 520 —
Fürdő- és szanatórium — 754 90
Leltár leírás 10°/« — — 52 75
Leírt betegs. jár. követelések — 1258 ; 01 50373 72
Egyenleg mint felesleg — 1506 77

51880 49 51880 49
-------- |-----------------  -------------------------

Léva, 1911. évi deczember hó 31-én.

Komzsik Lajos Kreskö Nándor Peia Miklós,
ügyv. igazgató. tg. alelnök. könyvelő.

Megvizsgáltuk a fő- és segédkönyvekkel mindenben egyezik.

Koperniczky Kornél, Hochberger Schmidt /ózsef,
f. b. jegyző. /. b. elnök. f. b. tag.

10 L év a i H lrap  16 szám.
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