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Vidéken és Léván házhoz küldve: 

Egy évre ... 10 kor. — fill. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill.

Három hóra . . 2 kor. 30 fill.
Előfizetési pénzek póstautalványnyal küldhetők. 

Egyen Niamok 20 fillérért kaphatók 
a kiadóhivatalban. BARS. hirdetések

Négyhasábos petit-sor egyszeri közléséért 14 fii! 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő.

Belyejjdij minden e^yes beiktatásér tO fillér 

Hivatalon hirdetmények 
1U0 szóig 2 kor. « i fill., azontúl minden szó 2 

fillérjével szám itta tik.
A nyilttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk ^^zeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez : 'Züldkcrt-utcza 33. sz.) küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak. 

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer
—í—► vasárnap reggel. «—«—

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 
(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani. 

A LAP ki apója : NYITRA1 és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
1249/1904. szám.

Hirdetmény.
Az 1905. évre érvényes országgyűlési 

képviselő választók néjegyzéKének összeállí
tásával a lévai választó keiületben megbízott
1. összeíró kü'oöttség összeíró munkálatát 
Léva város területére vonatkozólag f. évi 
április bó 8 és 9 napjain mindkét alkalom
mal reggeli H órától kezdödöleg fogja telje
síteni a városház tanácstermében.

Miről az érdekelt vá'asztásra jogosítot
takat törvényes jogaiknak érvényesithetéae 
végett ezen hirdetmény kiadásával értesítem, 

Léván 1904. márczius 31-én.
Bódogh. X.a.jos 

polgármester.
36 E. 1904. szám.

Meghívó.
Léva r. t. város képviselőtestülete a 

folyó 1904. évi április hó 7-én, esetleg, az 
utána következő napon is d. u. 4 órakor 
évnegyedes rendes közgyűlést tart, meyre 
a képviselőtestület összes tagjait tisztelettel 
meghívom.

Kelt Léván, 1904 évi április bó 2-án. 
Sód-cgrii. ZBajos 

polgármester.

Husvét.
Felséges ünnep.
Az eszméiben és bűneiben megrög

zött ókor, ez a gőgös zsarnok még 
egy utolsót s egy nagyot lélekzett s 
hatalmas, ólomsulyu kezével halálra 
ütötte az istenembert, aki megtagadta 
bálványait, szeme közé vágta gyaláza
tosságának rongyait, bevilágított rot
hadó társadalmának életébe : s egy uj, 
az összes életet gyökerében átalakító, 
a kegyetlen durvaságot egy szelíd,me
lengető érzésbe olvasztó emberszeretet 
diadalmának készítette meg útját.

Négy ezer év betetőzése a szivek 
nagy reformátorának legyilkolásával 
ért véget.

Az uj eszme megragadta a maga 
első véráldozatát, hogy három nap 
múltán kitörjön korlátolt helyzetéből s 
elöntse édes melegével, szelíd megadá
sával, fölemelő tudatával és teremtő 

erejével, mint egy uj, forró napnak 
tavaszi sugárzása, a föld népeinek gon- • 
dolatjárását és vérlüktetését.

Ilusvét a legyilkolt eszme föltárna- ; 
dúsának szimbolikus ünnepe.

Egy fordulat, de a legnagyobb és , 
hatásában legerősebb fordulat az em- j 
beriség életében.

Első vágya volt az embernek föl- , 
enni, a mit szeme látott s letörni, a mi • 
keze ügyébe esett.

Az erők és hatalmak e kísérlete- ; 
zése négyezer évig tartott s a négy- ’ 
ezer év története az egyetlen szóban : 
leli vérengzéseinek és rombolásainak ! 
kiindulási pontját, — gyűlölet.

Az ókor sokat és maradandót al- ' 
kötött.

Óriási hadvállalataival a föld- és 
népismeret tudományának meleg ágyat 
vetett.

A rabszolga-ero könyörtelen föl- ■ 
használása mellett az építkezés gigászi 
nagyságával kétségen kívül lielyezé az 
emberi hatalmat.

Hellasz derült fényű költészetének 
varázsa alól ma sem menülhetünk.

A görög bölcseleti szellem első 
röppenéseiben, kicsi határok között, de 
egészben megtette azt az utat, amely 
körben az elmék ma is forognak.

Phönicia ipara és a héthatalomjog- j 
tudománya alapot teremténeka ma ha
ladásának.

De Iliász harczai, Oedipus szomorú 
sorsa, Egyptom piramisai, Aristotelesz 
tanítása, Papinián remek jogi fejtege
tése, Phönicia gyöngyei mind, mind 
egy érzésben lelik megteremtésük alap- ; 
okát, az önszeretet és boszuval elegyült 
gyűlölet érzetében.

Csak egy jól eső, édes regének 
csilláma ragyog le az ókor ez általános 
durva arculatáról, az Orfeusz regéje, 
aki végtelen és gyöngéd szerelmében 
a poklokat járta meg, hogy az egyet
len, a kedves, elrablott hitvest vissza
szerezze.

Ezt is profanizálta az újkor ope
rettköltészete.

A többi mind inpregnálva van a 
gyűlölet vérével.

SMumus megeszi a saját gyerme
keit s Jupiter ledönti atyja trónját, 
L kurgus törvénybe írja a szerencsét
len gyermek legyilkolását és Izaiás 
vad költészetéből az átkozódások bor
zasztó hangja zug ki.

Rarnses hideg kegyetlensége csak 
az átszűrt szivek és a csatamezők ha
lálra gázolt tetemeinek láttára meleg
szik föl.

Scipió könye csupán akkor csor
dul ki, mikor a romhalmazzá dúlt, 
alaktalan tömeggé égetett Karthágó 
egy elszenesült és megrepedezett karcsú 
oszlopdarabjáról nézte a saját pusztítá
sának és gyűlöletének vértől és füsttől 
párolgó düledékeit.

Antonius Oktáviánus akkor áztatja 
már arczát könyüivel Julius Caesar 
ravatala fölött, amidőn Róma e dicső
ségét gyűlöletéből serkent ravaszságával 
leszuratta.

Mindenütt a gyűlölet melegít s az 
átok és bosszú borzalmai kisértenek.

Sehol egy csöndes hüs oázis, mely
nek árnyékát meleg és ragyogó nap- 
sugárözönben rezgő falombok vetették,

Sehol egy szálnyi rózsa, melyen 
nem a vér, de a szeretet könnyűjének 
harmata ragyogna.

Sehol a szelídség s az önmegta
gadás egy csipetnyi rügybe fakadása.

Két eszmét látunk küzdeni az ókor 
életében.

A szabadságét, melynek csak egyéni 
értéke volt, célját csupán a korlátok 
erőszakos lerombolásában találta s nem 
magát emelni, de a hatalmon levő ki
váltságokat a maguk szennyébe és 
sarába lerántani akarta.

A rendét, mely törvénybe iktatta a 
bűnök és gyilkosságok szabadalmát s 
mely kifejezést adott az egyéni vad 
érzések korlátlanságának.

1
Úgy rémlett, hogy e két eszmét 

, egybefüzni s a jóság, a megférhetés 
melegében föloldani, örökre a lehetet
lenségek sorába kell iktatni.

Úgy tetszett, hogy a koponyák hi
degségét s a lelkületek könyörtelensé-

■ gét a szelidség nedvébe terelni többé 
nem lehet.

Nem látszott ut, melyen az ősi 
i nagy átok nagy súlya alól menekedni
■ lehetett volna.

De mégis.
Egy uj eszme, egy uj érzés töre

kedett elő, mely a szabadság és rend 
I egymás ellen küzdő eszméit kibékíteni, 

a világ folyásának egy uj. nemes irányt 
adni s a bosszú istene helyett az irga7 
lom imádatos alakját volt hivatva az 
emberek elé állítani.

Ez az uj eszme ez ismeretlen érzés 
í — a szeretet volt.

Isteni küldetés hitele és színezete 
kellett hozzá, hogy a régi megcsonto- 

i sodott elméletek és megkérgesült érzé- 
i sek fölött diadalt arasson az uj.

A szeretet első megnyilatkozását 
még elfojthatta, első hirdetőjét még ke- 

I resztre feszíthette az önimádás és a 
gyűlölet felkorbácsolt, izzó szenvedé- 

j lye ; de már nem akadályozhatta meg 
| a mindent átható, uj eszme feltárna- 
! d á s á t.

Azóta melegebb és ragyogóbb a 
| nap sugárzása, tünaöklőbb a csillagok 
! rezgő fénye, bűbájos az alkony pírja, 
I hozzáférhetőbb és jóra fogékonyabb az 
I emberi szív; s mindezek fölött a rom

bolásnak és alkotásnak nincs meg az 
a vadsága és sötét lényege, a mely 
megutálttá tévé az ókor eszmekörét és 

• érzelemvilágát.
Az igazságnak és szeretetnek feltá- 

, madúsában van a husvét jelentősége.
Bubán, bajban ez szerez megnyug

vást s a jobb, szebb, igazabb jövő el- 
, értére az önt bizalmat csüggedő lel

kűnkbe

T A R_C Z A.
Feltámadunk.

Madár dalok, zsolozsma zenitül: 
Boruljatok le emberek.
Lágy napsugár; hívó reménynyel
Teljek meg puszta telketek ;
Tekintsetek az égre mostan,
Lássátok be : semmik vagyunk,
- - Az Isten-ember iiue felszállt . . . 
Allelujz, feltámadunk 1

Hogy is volt lelke annyi gaznak
Megölni Isten egy Fiát ?
Hogy osztbatá tengernyi gőggel
Száz fegyverevei a halált ?
__ Hivő, hogy müve befejezve :
Az Isten ember im’ halott . . .
Tekintsetek az égre, ott vaui
Nem győztetek 1 Feltámadott I

Meghalhatott-e ö, ki itt is
Az Eszme, Élet volt maga ?
Meghalhat-e a hit, reménység,
Mely szerteoszlott általa?
Ki hinti hát ezernyi szív ha
A megnyugvást, ha Ö halott ?
Ki űzi el a vaksötétet ? . . .
Higyjétek I Ö feltámadott I

Madár dalol, zsolozsma zendül,
Boruljatok le emberek I
Lágy napsugár, hivő reménynyel
Teljék meg most a lelhetek I
Tekintsetek az égre bízva-------------
Ma élünk, holnap meghalunk,
Ve él az Eszme, él a Hit még:
Feltámadunk, feltámadunk l

Dr. Radványná Ruttkay E.

Hogy el ne hervadjunk.
— Húsvéti csevegés. —

Os régi hagyomány az öntözködés, a 
piros tojás. A vallásos föltevések szerint 
Krisztus sebének vére és vize volna e szo
kásban jelképezve. Persze idővel a jelkép, 
a vallásos motívum elmosódott s az embe
rek csak a mulatságot látják az öntözkö- 
désben.

Igaz biz’ az, hogy mulatság az öutöz- 
ködés s kedvességét az a szertelen félöskö- 
dés adja meg, a melylyel az asszouy-nép 
az öntözőket fogadja.

Sok helyen föl sem veszik magukra az 
asszonyok lányok az ünneplő ruhát, amig át 
nem estek a locsoláson. Mert némelyik ked. 
veskedő nem igen kíméli a vizet a lánytól, 
hanem derekasan nyakon önti, — hogy el 
ne hervadjon a szép virág.

Falu helyeken különösen dívik ez a 
szokás, Sári, Juczi, Marosa ugyancsak van
nak dologban husvét második napján reggel.

A mint az áldott nap feldugja fejét a 
határon és sugarai beragyogják a táját,han
gos lesz a kút környéke. Zörögnek a vöd
rök, csobog a víz, kurjant a legény és si- 
valkodik a lány sereg.

Megöntözik a lányokat, hogy el ne her
vadjanak.

S csudák csudája, soha se hallottam, 
hogy egy ilyen megöntözött falusi tüdögyul- 
gyulladást, vagy náthát kapott volna.

Oh 1 itt a városban már megváltozik a 
kép. Itt a nyers viz nem járja, hanem a 
szagos I udvarlási meglepetések,

Lapunk mai számához féliv melléklet van ouatolva.

No iszen jó is járna a Kálmán, ha Ró
zsikét a lévai Perecz vizével locscsintaná 
végig. ;

Nálunk a városban csak rózsavízzel ( 
szabad pajkoskodni. Van is a rózsa-viznek 
nagy kelete.

Belép az urfi — illentudással — és en- 
gedelmet kér a mamától az öntözésre. Ha 
megnyeri (no mert itt nincs elutasitáejakkor 
ünnepélyes mozdulatokkal előkerül a géh- 
rokkból a kis zöld béka, vagy az öntöző 
gyűrű, a fecskendő csokor, a locsolás Isten 
tudja miféle “legújabb" műszere, mely az 
illatszerésznéi a legnagyobb választékban ‘ 
kapható és tisztességteljesen ráföcscsen a 
rózsa-viz, vagy pacsuli a bájos virágszálra, i 
hogy el ne hervadjoo.

A legtöbbnek bizon-bizon legjobb lenne 
egy dézsa egészséges friss viz, mert ez lég- , 
alább jó szint adna a mi színtelen városi . 
hölgyeinknek, kiket a városi levegő nagyon 
elhalaványit.

Hanem persze ezt nem szabad, mert 
árt az egészségnek ; no meg nem is illik.

Az öntözés a nagyobb városokban las
sacskán ki is megy a divatból egészen. A 
városi emberek a dolog gyakorlati oldalát 
veszik és öntöznek — ajándékokkal,

Például a mi derék kiadónk 25 darab 
húsz koronás aranyat küld a bel munkatár
saknak— piros tojásképen. Ez ugyan nem 
fog bekövetkezni, de példának megjárja.

Valóságos járvány lett az ajándék osz
tás. Karácsoúy, újév, husvét, névnap és szü
letésnap, aztán a család tagjainak ünnepei, 

rokoni ajándékok,

szóval minden alkalmat kézzel foghatóan 
kell megragadni, mert a szóbeszédnek kevés 
az értéke.

Csak a pünkösd ünnepe őrizte meg a 
szerénységét : ez ünnepen elég egy szép 
virágbokréta ajándéknak, amit a hölgyek 
keblükre tűznek s elmennek a sétatérre — 
az uj ruhában.

A husvét ünnepe vásáros ünnep. Az 
ajándék elmaradhatatlan. Okvetlenül kell ön
tözni, nem azért, hogyg embertársunk el ne 
hervadjon, hanem azért kell az ajándék,hogy 
ki ne essünk a kegyből.

Oh ! áldott falusi egyszerűség, a hol a 
kút viz is megteszi a kellő hatást.

Öntözködjünk ! Öntözködjünk.
De a ránk hulló viz frissítsen is föl, 

adjon a szívbe életet s a kedélybe fogékony
ságot az élet igaz örömei iránt. A feltáma
dás nagy ünnepe keltsea mindenkit uj életre, 
a melyben a társadalom kinövései, betegsé
gei iránt ellentállókká lehetünk.

Az öntözés vize legyen a szeretet tiszta 
cseppje, a melynek hatása aztán biztosan 
megfogja óvni a horvadástól a természet 
szép élő virágait, a természet szép élő vi
rágait, a beszóló liliomokat, a csacskán cse
vegő rózsákat, a szerény ibolyákat, bájos 
leányainkat.

Mert elkövetkezik a jövő nap, a mikor 
ök ragadnak üveget, poharat és visszaadják 
a kölcsönt.

így aztán soha se hervadunk el. Nem, 
nem I

Tehát csak — öntözködjünk.



Tréfa és komoly a fizikai földrajzban. 
Irta : Hunusx István.

Fogalmat nyújt a sivatag minőségéről a 
mongol lovas gyakorlata. A kengyel vasához 
hosszú pálczát erősít és annak a futóhomok
ban hagyott nyoma csinált jegy, az Ariadne 
fonál, hogy vissza juthasson annak a kalau
zolása mellett oda, ahonnan kiindult, — ha 
ugyan be nem hordja a szél fuvása.

Mivel kiterjesztő hatású a meleg, azért 
hosszabbak (unalmasabbak) az évek Itáliá
ban, mint a hűvös Németországban, írja ma- 
liciával Heine. A folyóknak nyáron való 
megzsugorodását úgy magyarázta ki a hamis 
vén diák, hogy a szomjas halak iszszák el 
azok vizét. Egy Afrikában járt vadász úgy 
beszélte, hogy látott abban a forró ország
ban folyót, amelynek egyik partjáról a má
sikra való átkelés 8 napba került; a másig 
vadász erre úgy duplázott rá, hogy látott 
oly keskeny folyót, a melynek csak egy 
partja volt.

Ferghanában látott Korhinsky utazó 
olyan folyókat, a melyekben csak nappal 
van víz, este felé kiszáradnak. Ez nagyon 
rövid tartamú idöszakosság volna.

Hogy a tengert a be eörnlö sok folyó 
túl nem dagasztja, diák észjárás szerint on
nan van, hogy a fenokén lakó sok szivacs 
isssza föl a fölösleges vizet.

Minő mély a tenger ? arra a magyar 
paraszt úgy felelt meg, hogy egy kőhajitás- 
nyi ; mert ha beledobják, meg nem áll, mig 
feneket nem ér.

A tengerek vízmennyisége 2 millió év 
alatt bírna lefolyni a Niagara zuhatag lej
tőjén.

Egy sarkvidéki utazás történetében ez 
olvasható; A tenger sósvize a fagyponton 
alul hamarább befagy, mint a tiszta víz,

Egy napiUp 1901. nyarán úgy irt,hogy 
Eszak-Amerikában a levegő nagy nedvessé
ge teszi elviselhetetlenné, sőt halálossá a 
a meleget, New-Yorkban a tenger közelsége 
okozza azt, sürü, fü ledt levegő nehéz lég
zést okoz, a napszurás, ájulás gyakori eset 
ott. Mást beszél pedig a fizikai földrajz a 
tengeráramlatok ismerete alapján.

Bukovinai néprege szerint mikor Isten 
a villámot és menykövet megteremtette, 
azok kezelését az ördögre bízta. De mivel 
az vissza élt velők, büntetésből 24 ölnyi 
mélyen fagyasztotta be„ Isten a vizeket s a 
gonosz lelket a jég alá zárta, — megbízta 
pedig Illés prófétát, hogy az ott alvó sátán
tól a villámot és menykövet hozza el. Meg
tette azt Illés és azóta szekerén, mikor tűz
zel jön az égen, egyuttai kalácsot hordoz, 
így személyesíti a jámbor bukován a nyári 
viharok termékenyítő erejét.

Személyesíti a lengyel paraszt is a meny
dörgést ; szerinte puskás ember az, ki a ti
tokzatos égi madarat lövöldözi; a ki az ő 

puskáját el akarná sütni, vasabroncsot te
gyen a fejére, különben elhasadna az a ha
talmas durranástól. Más rege szerint meg 
van tiltva Szent Péternek, hogy a menyor
szágba egy eretneket is bebocsásson és ha 
mégis besurran egy-egy, űzőbe veszi és az 
angyalokat is segitségül hívja ; ebből a haj
sza zajából lesz a menydörgés. Mikor pedig 
sikerül a betolakodót elcsipni. kinyitják a 
meny kapuját és kilóditják, a kiáramló fé
nyesség a villám. De a hamis eretnek Kisik
lik a kezeikből hamar és ekkor az ég nagy 
robajjal bezáródik és újra megindul a hajsza 
mig végre is sikerül a tolakodót kiakólboli- 
tani. Nyáron Lengyelországban, télen másutt 
folyik ez a tusa.

Nem tapasztalható a főid leghidegebb 
tájain sem igen 70°-nál erősebb hideg, ma 
azonban produkált a tudomány 257 fokot is, 
mikor Dewarnak a hidrogén megfagyasztása 
sikerült. A levegő hőmérsékletét egy kato
nai léghajó, mely Przemyslben 0 mellett 
szállott föl, 1200 m. magasban 4- 3 fokos
nak lelte, 3100 m. magasban már —8.2°-nak.

Nagy épüléssel hallgatta ecuadori uta
zásában Dr. Schmarda, mikép magyarázta 
szállásadó gazdája a barométert, mikor ki
váncsi volt a fia az idegen ur különös esz 
közeire. Kérdezte a kicsi, mikép méri a 
bácsi a hegyeket azokkal, a bölcs apa úgy 
világosította föl, hogy a mint röfjévei a ke
reskedő a posztót, csakhogy ez az üvegbe 
foglalt ezüst rőf más formára készült.

Humboldt és Gay-Lussac Parisban 
1805-ben a levegő öaszenyomhatósága meg
állapítása vegeit kísérleteztek és üveg csőre 
volt szükségük; a francia üveg technika ak
kor még gyarló volt, a legjobb üvegcsöve
ket Németországból lehetett megszerezni és 
ez okrál fogvást nagy beviteli vám védte a 
franczia gyárakat. A két tudós úgy rendelte 
meg Neme.országból az üveg csöveket,hogy 
utasították a gyá'ost mindeniknek a befor- 
rasztására, kívülre pedig vignettát kellett 
ragasztania „Deutsche Luft“ fölirattal, — és 
igy az üveg csövek nem mint önálló czikk, 
hanem mint önálló burkolat szerepeltek, a 
német levegőnek pedig beviteli vámját a 
paragrafusok nem állapították meg,

A nyugotindiai vulkán kitörések után 
neki vadultak a vészjóslók ób egyre másra 
szórták a világpusztulás lehetőségeit. Ekkor 
1902-ben a franczia sajtó fölkérdezte Flam- 
mariont, mi összefüggés van a hold és a 
vulkánok kitörései között. Ö az ismert régi 
elmélettel felelt, hogy a nap és hold ellen 
vagy együtt állásakor legvalószínűbb azok 
bekövetkezése ; a martiniquei katasztrófa 
idején is holdtölte volt. Tovább ezeket a 
szávakat adják a tudósok szájába: A ka
tasztrófa napján a ho'd éppen a nap alatt 
állott Martinique sziget fölött s a szerencsét
lenséget napfogyatkozás előzte meg; holott 

minden tanuló gyerek tudja, hogy holdtöl
tekor csak holdfogyatkozás lehetséges.

A vulkáni kitörésekről statisztikát álli- 
tott össze egy prágai tanár és föltűnt neki, 
hogy a 2-ős számmal végződő években na
gyon gyakoriak azok, — pl. kitört Közép- 
Amerikában a Fuego 1732-beD, Dél-Ameri- 
kában a Cotopaxi 1742-ben, Martiniqueban 
a Peleé 1762-ben,Guadeloupe vulkánja 1802- 
ben, Saint-Pinczent. szigeté 1812-ben, Dél- 
Amerikában az Irazo 1822-ben. a Tacana 
1842-ben, a Fuego és Trinidad 1852-ben, a 
martin'quei Peleé és a japáni Torisima 
1902 ben, ez az utóbbi is megölt 150 em
bert, augusztus 12—15 között.

Baker afrikai utazót megcsalta az a 
fütenger, mely a Nyanza tó mellékén elte
rülő Szemliki síkon akkor ezüst kalászok
kal rengett ; azt hitte, hogy a tó folytatása 
az. Stanleynek a szemét és egyiptomi kísé
rőinek éles látását is megjátszotta az. Csak 
mikor észrevették a szemcsalódást, akkor 
igazíthatta ki Stanley a térképen a tó dél- 
nyugoti partjai ábrázolását helyesre.

Hogy az alluviális réteg képződése he
lyenként gyorsabb, mint gondolták és hogy 
megalakulására nem kell rengeteg időket 
fölvenni, példa rá a dünkircheni eset. Ki
kötőt bővítettek ott 1901-ben és Gosselet 
geológus, a lillei egyetem frofessora úgy 
látta, hogy a mai eredeti 1—2 méteres talaj
üledék alatt 7—8 m. vastag sárga homok 
fekszik, benne tengeri kagylók. E réteg 
alatt a XVI. századból származott cserép
edényekre bukkantak és hajóiöredékre, a 
melyben 3 ágyú volt 1851. évjelzésse , va
lamint golyóbisok. Ebből az tüuia ki, hogy 
a talajréteg nem öregebb 400 évesnél, sőt 
a f Iső rétege a XIX. század elejen kezdett 
nőni, a vastagodása tehát évfczázankent 2 
m., nem nagy idő kellett tehat neki a ki
képződésre.

Glarus svájcsi kanton legmagasabban 
fekvő lakott helye S .-Eun falu, 1051 m. 
magasban oly szűk völgybe szőrű t az,hogy 
temploma tornyát a közel Tschungelsberg 
üregén át egy évben csak 2-szer éri napsu
gár, március és szeptember hónapokban.On
nan a glecserek csak 1883-han 10 uiibió 
köbm. sziklát hordo’tak le a hegyoldalak
ról, — és az amerikai jankel, mégis csak 
apró piszkos jégcsapoknak nevezi az euró
pai glec: ereket, a melyek a hegyoldalak
hoz fagytak. Igaz, hogy nagyobbak Alaszka 
jégárai.

Ugyancsak Amerikából eredt a közel 
világpusztulás jóslata. Lswis azt Írja,hogy a 
déli sarkvidék jege már elérte a 3000 m. 
vastagságot, annak az összeomlása tehát 
soká nem késhet és ez esetben rázúdul a 
déli félteke földterületeire, sőt jég alá ke
rül Európában a Pjerenei félsziget, Francia
ország délnyugoti része és egész Anglia. 

Hallott Lewis harangozni, de nem tudja hol. 
Tény, hogy az északi félteke most hül, a 
déli melegszik, az előbbin szaporodik a viz, 
az utóbbin togy a jég, mert a pályája kö
zéppont kívüliségének ingadozó változása 
folytán a Föld lassanként átbillen, a déliből 
lesz majd a .nyári félteke, sz északiból a 
téliesen dermedezö, de ez az uj jégkorszak 
nem egy csapásra fog beállani.

Kuriózum az olasz tudós Cavaliere Vo- 
lante elmélete, mely szerint a föld belsején 
keresztül nyílás van, két saroknál van a 
szádája. Erre az Astrofilo lap azt mondja, 
hogy lehetetlen, 'mert ez esetben a forgó 
föld fütyülne a nyitáson keresztül rohanó 
légáramlattal. — Ilyesmit pedig a sarki uta
zók soha sem hallottak, noha majd 3 föld
rajzi tokra közelítették meg már az éjszaki 
sarkot.

A tudománynak csak úgy, mint az 
egyes embernek megvolt a maga gyermek 
és ifjú kora ; neki is voltak áb.ándképei, 
amelyekért lelkesült, vágyai, a melyek elér
hetéséért epedett, reményei, a melyek tel- 
jesületén munkálkodott, — sőt nem hiány
zottak divat cikkei sem, amelyek időnként 
a törekvéseit jellemezték. Volt, mikor ke
reste a mindentudó bölcsesség követ, a hal
hatatlanság italát, kutatta az ember bizony
talan jövőjét a csillagtábor mozgásaiban 
csakúgy, mert az emberi tenyér bőre redő- 
iben ; tanszéket állítottak a halott idézés 
megtanulására, kulcsot óhajtott lelni a nő 
szive titka elleléséhez, aranyat akart csinálni 
állatcsontokból is; tépelödött nem kevés iz
gatottsággal azon, megállhat-e az angyal 
tűhegyen ? Btb., mely céltéves-tett és hiú 
törekvések korántsem érdemelnek gunymo- 
solyt, mert mind megannyi kalauzokká vál
tak a valódi bölcsességre.

Reflexiók.
Ref ektálva Dr. Karafiáth urnák a lap 

élén megjelent múlt heti szép csikkére, 
amidőn egyfelől az azon végig menő maga
sabb princzipium feltétlen hegyes voltát el
ismerjük, nem zárkózhatunk el másfelől 
azon igazító áliitasuuk nyilvánításától sem 
hogy a tanitóaépzőhöz csatolt gyakorió is- 
ko a, ha czéljának meg akar felelni, nem 
lehet pusztán az urtisk részere fenntartott 
intézmény.*)

Miután az állítólagos axiómát ; a czél 
szentesíti az eszközt, nem Írjuk alá, bár
mennyire tetszetős legyen is a nem érde
keltek szeme előtt a czikkiró tendenciája ér
dekében felhozott érvelése, noha végered
ményben minden nézetet, mely a képzőt a

") Lapunk mull számában .A tanítóképző inté
zet kérdéséhez” czim alatt megjelent közleményünk 
főbb érve nem abban domborodik ki, hogy a gyakorló 
iskola urfiak intézete legyen, hanem annak „nevelés
oktatási, de főleg egészségügyi vonatkozása sorozatát 
és berendezését" emeli ki — s mint ilyet jelöli meg, 
„mely fennállása óta a város értelmisége iskolás gyer
mekeinek befogadására szolgált". — A reflexiónak 
azonban, — noha eltér a szőuyegeu fekvő kérdéstől __
társadalmi szempontból szívesen tért engedünk. — Szerk.

Nagypéntek — Husvét.
Gyászba borult a nagy természet, 
Minden kietlen, szomorú . . .
Megváltó ott függ a kereszten — 
Őzivekben ég a kin, a bu.
• • ■ így van ez a bűnös világon, 
Győzelmet vesz az igazságon : 
Emberi gazság és az ármány — 
A bölcsnek, jónak vére árán 1

Betelt a véres bosszú vágya,
Kút önzés tölt el sziveket . . ,
Felhőtől a nap elsötétül, 
Templom kárpitja megreped . . .
Jézus a halálharczát vivja — 
így készül a bűn sebek Írja 
8 ki miuden bűntől meut vala
Föld vétkeiért megbala.

Még zug a latrok ujjongága . . , 
Véres kereszt a Golgothán . . .
A gaz szivekben dúl a kétség:
Virág fakadt a vér nyomán I
Hiába vonták Őt keresztre, 
A végnek ellen állt az eszme
8 hirdeti a föld völgye, halma :
Őrökre győz a h i t hatalma I

T-cVtoe, ISAxoly.

Legendák a keresztről.
A fa két Ízben mentette meg 

a világot. Első ízben a bárka,má
sod ízben a kereszt. A paradicsom 
fájának keserű gyümölcsét telje
sen kárpótolta a', ki a Golgotha 
keresztfáján termett.

E o d y n.
Számos legenda kering ama fának tör

ténetéről s tulajdonságáról, melyen a Meg
váltó kiszenvedett. Nem lesz érdektelen, ha 
abból egy párt lapunk hasábjain is közlünk. 
Nikodém evangyéliumában több régi hagyo
mányban a keresztfa történetét, illetőleg 

származását egészen Adám idejére viszik 
vissza.

Egyszer az öreg Adám megbetegedvén, 
egyik dédunokáját, Seth-et az éden kertjébe 
küldte, megbízván öt, hogy az őrző angyal
tól kérne néhány cseppet az irgalom olajá
ból, a mely az élet fájából szivárgott ki.Az 
angyal erre azt válaszolta, hogy erre majd 
csak ötezer év múlva tehetnek szert és csa
kis egy parányi szilánkot adott, melyet az
tán Adám sirjára ültettek. Ebből egy három 
ágú szép fa növekedett. Más hagyomány sze
rint az angyal három magot ajándékozott 
volna Sethnek, a miket ö Adám nyelve alá 
helyezett s ezekből hajtott ki a ciprus, céd
rus és fenyő,

E fákat onnan Mózes vitte el s ezekből 
faragta a maga csodás pálezáját, Dávid pe
dig elültette azokat egy Jeruzsálem melletti 
folyó partján, hol aztán óriásfává nőttek idő 
folyamán. Árnyékos lombjai alatt siratta meg 
bűneit s szerzetté gyönyörű zsoltárait. Ké
sőbb fia, Salamon kivágatta s templomába 
akarta elhelyezni, de sehová se tudták be
illeszteni. Némelyek áliitása szerint ott őriz
ték aztán a templomban, mások szerint pe
dig hidfa gyanánt helyezték el, melyen Sába 
királynőnek kellett volna átlépnie, de ez 
nem merte rátenni a lábát, mert egy láto- 
mány jelent meg előtte , . . látta ezredek- 
kel később szentséges terhét. Aztán elásták 
a Bethasda tavába s ennek tulajdonították 
a Bethasda csodás gyógyhatását. Jézus eli
téltetése alkalmával a viz fölszinére vetőd
vén, kihalászták s abból faragták a kereszt
jét, mások szerint, annak felső szárát. Ma- 
undvel Heinrich írja, hogy Jeruzsálemhez,
mintegy félórai távolságra eső görög kolos
torban a főoltár alatti üregben meg is mutat
ták neki.

Anselm, Aquinoi Tamás s mások véle 
ménye szerint a kereszt felső szára cédrus
ból, a középkereszt ciprusból, az a rész,me
lyen a fölirat állott, olajfából,— az a részlet, 
pedig, mely a lábakat tartotta, pálmafából 
készült. Azért mondják :

„Ligna crucis paltna, cédrus, cupressus 
olíva".

Maundville legendája ettől már eltérő. 
Szerinte a közép-kereszt „diadalmas pálma", 
a tábla „békés olajfa", maga a kereszt tör
zse abból a fából való, a melynek gyümöl
cséből Adám evett, a kereszt alsó lába céd
rusfa. Mások ismét azt állítják, hogy a 
Megváltó teste ciprusfán, lába cédruson,keze 
pálmafán feküdt, a jelzőtábla pedig olajfa 
lett volna. Sonhey azt mondja, hogy ez a 
négyfajta fa voltaképen a négy világtáj jel
képe, vagyis ábrázolják az összes emberisé
get. Némelyik szerint a kereszt tölgyfából 
lett faragva. Eusibius erősen állítja, hogy a 
keresztet A. D. 326. Nagy Konstantin anyja 
Helena császárné fedezte fel.

Még a nap is bizonyos, t. i. május 3-a 
(holott az ünnepeket sok helyen más napon 
szentelik). Hetvenkilencz éves korában za
rándokolt Helena Jeruzsálembe a ásatásokat 

I rendelvén el, megtalálta mind a három ke
resztet s a római felírást. A Megváltó ke
resztje arról lett fölismerve, hogy ha azt a 
beteg megérintette, meggyógyult, amit hite
lesen igazolt Macarius, jeruzsálemi püspök. 
Arra a helyre, ahol a kereszt megtaláltatott, 
a császárné pompás kápolnát építtetett s ott 
helyezték el a kereszt maradványait. Egyes 
darabjait Helena Bizáncba vitte. Innen fia
közvetítése folytán egy részt Rómába küldött 
s ott az e célra külön épült templomba he
lyezték el.

Ez időtől ^kezdve a nagy esemény em
lékére keresztjáró napokat s bucsuünnepe- 
ket állapítottak meg s a kereszt egyes szi
lánkjait rendkívüli magas árban bocsátották 
egyes templomok s tőurak bittokába. Nagy 
lévén a kereslet, azou hiedelmet terjesztet
ték a nép között, hogy a szent fa újra meg 
újra kinövi magát. Cyrili püspökségének 
idejében 350—386-ig még Jeruzsulemben 
látható lett volna a valódi keresztfa. Mikor 
614-ben a perzsák elfoglalták Jeruzsálemet, 
a keresztet II. Chosreosz a maga fővárosába 
vitette, ahonnan 628-ban Heraklius a szent 
fát újból visszavitette Jeruzsálembe. Ezt a 
napot is megünnepelték szeptember 14. Je
ruzsálemet 637-ben a saraczénok foglalván 
el, a kereszt akkor teljesen elveszett. De a 
felírás táblája, amit Konstantin őrzött meg, 
később mégis Rómába került s állítólag most 
is ott van. Ezt bizonyítja III. Sándor római 
pápa bullája.

13 ik században a keresztnek azt a ré
szét, melyet Helena császárné őrzött, Sz. 
Lajos uralkodása idejében Párisba vitték s 
ma is a „Saiate Caapelle" ben őrzik. Azt is 
beszélik, hogy I. Sergius a 690-ik évben a 
kereszt egy ágát ezüst ládában a Sz, Péter 
templomába helyezte volna el; továbbá I. 
Jakab angol király uralkodásának idejében 
a londoni Towarben őrizték az igazi kereszt
nek egy részét.

így szállott szájról-szájra a legenda 
arról a szent fáról, melyen üdvözítőnk ki
szenvedett. Mi lett abból, hová tűnt el, ki 
tudná azt megmondani, de az tény, hogy ez 
a szent jelvény megmaradt. A'dást árasztott, 
de gyakran szült sajnálatos visszaélést is,

K. T. K.
Folytatás a melékletea.
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varos végéről egy alkalmasabb helyre 
óhajtja áttenni, a magunk jól felfogott ér- j 
deke szempontjából is támogatnunk kell, 
még sem kívánjuk, hogy a czikk révén a 
gyakorló iskola rendeltetése felől nyilvání
tott vélemény elterjedve és meggyökere
sedve, idővel mint közmeggyözödés és ebből 
fejlődhető nyomás esetleg az intézménynek 
magának kárára legyen.

Nekünk első sorban a tanítóképző áll 
szemünk előtt. Miután pedig, bárhány tagot 
szállított is volna idáig a lévai képző a fő
várost tanitószemélyzet kiegészítésére, mi, 
valamint az ország minden képzöintézete, a 
falusi iskola igényeinek megfelelően járunk 
el s az a gyakorlati kiképzés tekintetében 
csak akkor és abban az esetben felel meg 
a tényleges viszonyok követehnényeiaek, ha 
a gyakorlati kiképzés szolgálatában álló s a 
eendö tanítót élethivatására segítő és elő

készítő tanműhely, a gyakorló iskola való
ban egy jól szervezett, az életből vett igazi 
minta falusi iskola. Ez oknál fogva mind
azon törekvések, melyek bármicsoda okok 
alapján [ebbeli meggyőződésükből folyó és 
hivatalos utasításainknak megfelelő munkál
kodásunkkal ellentétben állanak, a hivatá- 
sinknál fogva elfoglalt kötelezettség kény- 
szeritő erejének hatása folytán a negatio 
álláspontján kell, hogy találjanak bennünket.

Senki és semmioö kaszt speciális czél- 
jiioak istápolására ki nem szolgáltathatjuk 
a gyakorló iskolát. Akár osztott, akár osz
tatlan állapotban érvényesíti fixirozott czél- 
ját képező hatását, hivatásának valóban 
csak akkor tesz eleget, ha az általános ta- ' 
nitóképzés szükségességeinek megfelelően 
igazan a falusi viszonyokból alakult elemek
ből van összetéve. Már pedig falun sehol 
BÍncs pusztán urfiakból álló szervezete s 
igy, ha nem akarunk talán a könnyebbség, 
talán a hiúság, vagy a helytelen közrneg- 
gyözödés nyomása alatt tévedni, gyakorló 
iskolánk nem lehet egy imaginer viszo
nyoktól szaturált intézmény. Hová jutnánk 
és micsoda reális előkészítés lenne az, mely 
egész generácziókat úgy képezne s azzal a 
bittel, meggyőződéssel vezetne az önállóság 
küszöbéig, hogy a néptanítónak leendő hi
vatása urfiak kezelése, nem pedig a köznép 
gyermekeinek tanítása és nevelése. S nem 
igaz az, hogy azon tanitó, aki a csiszoltabb 
es jobb közösből kikerülő elemekből alakí
tott iskolában már megállja helyét, a nép 
egyszerűbb és tökéletlenebb viszonyai kö
zött levő, gyakran egészen parlagon hagyott 
es teljesen elhanyagolt állapotban a taukö- 
telezettség koráig felnőtt vadonczok iskolá
jában is érteni fogja a mesterségét. Bizo
nyos. hogy a ki a kutya trenirozasához már 
ért, nem fogja egyúttal az alantasabb szár
mazású es más viszonyok között élő, pél
dául fülesbagoly kezelését is tudni.

De ha magunkat egy pillanatra ama 
tanitó helyzetébe képzeljük, akit tanárai az 
urfiak iskoláján keresztül bocsájtoitak az 
életbe, a falusi iskolába el lehet gondolni, 
micsoda khangoltság és elkeseredés ural
kodna rajtunk, amikor a már majdnem 
megszokott körülményekkel csaknem egy
általában nem egyező olyan munka első 
nehézségeinek leküzdése előtt állanáuk, mint 
azon ifjú ember, aki végre oklevélnek bir
tokában immáron megkezdi falusi iskolájá
ban az addig szerzett ismeretei alapján első 
egészen önálló és közvetlen bírálat, támo
gatás alatt nem lévő szárnycsapásait. Ólom- 
sulykent nehezedne mozdulataira a meg 
nem szokott környezetben előtte idáig is
meretlen nehézségek egész tömege s való
színű, hogy az elhibázott vezetés hiányait 
mindkét fel keservesen érezné. De el le
het gondolni azt is, hogy a kutatásra, gon
dolkozásra, a következmények okainak ki
derítésére szoktatott elme, ha idővel a baj 
forrásara ráakadna, ami előbb utóbb de 
okvetlenül bekövetkezik, micsoda elismerő 
vélemenynyei volna azok irányában,akik őt 
leendő hivatására nem létező viszonyokból 
combinált álvilágra nevelték.

Még egy szempontunk van, mely állás
foglalásunk mellett bizonyít. Szép hazánk 
nemzetiségi, felekezeti és társadalmi tekin
tetben annyira szét van tagolva, a külön
féle és egymást megérteni nem tudó ellen
séges elemek es ezek csoportulásából kelet
kezett rendek széthúzó ereje már is annyira 
éreztetik kártékony befolyásukat az általá
nos szellemi haladas és anyagi gyarapodás 
munkája körűi, hogy ezt a veszedelmes ha
tást fokozni, még vadabbra növelni nekünk 
tanférfiaknak nem képezheti hivatásunkat. 
Egyedül az iskola — sajnos, hogy majd
nem csak az állami — azon hely, ahol meg 
felelően okos és csendesitőieg ható mérsék
lettel as ellentéteket nemcsak kiegyenlíteni, 
de a fokozatos és czéltudatos ráhatások ré
vén végre győzelemre lehet segíteni azon 
meggyőződést, hogy mindannyian egyfor
mán e hazának fiai vagyunk, melynek 
azonban csak akkor vagyunk méltó tagjai, 
ha a közjóiét és haladás fölvirágoztatasa 
érdekében önző és kicsinyes egyéni érde
keinek, meg elfogultságunk visszaszorításá
val egyesülten es bekeben együtt dolgo
zunk.

Aki azonban valamely, a nyilvános ne
velés és tanítás keltéseivel felruházott is
kola falai bközé csak egyforma származású 
elemeket akar juttatni, az megfeledkezik a 
jogosult fenti czélról. Igaz, hogy sok gon
dos szülő szivét aggodalom tölti el, ha arra 
gondol, hogy fáradságosan nevelt és minden 
rosss benyomástól óvatosan megőrzött gyer-

akinek a 
és annak nyomasztó 

erejéről addig fogalma sem volt, 
szegény iskolatársaban a minden 

jólléttől, gyönyörűségektől megfosz- 
mégis megelégedett, szorgalmas és 
tálán magánál is különb szomszédját

meke, ha a nyilvános iskolába kerii s olya
nok közé jut, akik nem mentek át hasonló 
természetű vezetésen, ott lelke megméte- 
lyeztetik s nemcsak az eddig általa elért 
eredmény vész kárba, de talán a követ
kező időkre fenntartott hatások befogadó 
képessége is komolyan veszélyeztetve le
szen.

Nos, ezen aggodalom túllő a czélon és 
a tapasztalat bizonysága szerint nem egé
szen indokolt. De egyáltalában nem igaz 
pedig azon állítás, hogy aki úri gyermek, 
már egyúttal jól csiszolt és kvalifikált arra, 
hogy jó nevelésiiekkei egy ♦árvaságba ke
rüljön. Mert a jó házi nevelés nem halad 
párhuzamos vona'on a szülők anyagi hely
zetével és erejével. Mindegyikünk számtalan 
esetet tud arra, hogy befolyásos, elsőrendű 
társadalmi, vagy politikai szerepet vivő 
szülök úri gyermekei a legrosszabban nevelt 
kölykök közé tartoztak, akik romlottságu
kat már annak idején otthon a családi kör
ben, vagy annak közvetlen környezetében 
szerezték.

A jó családi nevelés elsőrendű feltétele 
és követelménye a jó, békés és kölcsönös 
szeretettől áthatott családi élet. Már pedig 
ez, ha gyakrabban nem, de csakúgy felta
lálható a közepes, talán gyengébb anyagi 
erejű, mint a gazdag családok otthonában, 
ahol a gyermekekkel nem ritkán csak a 
cselédek foglalkoznak.

Azután micsoda erkölcsi mély hatása 
van arra a gazdagabb anyagi körülmények 
közül kikerülő úri gyermekre, 
a szegénységről 
leigázó 
amikor 
anyagi 
tott s 
derék, 
látja Sok finom érzelem és lelki nemes vo
nás láthatatlan magja az ezen szánalmas 
elemekkel való érintkezés közben észrevét
lenül lopódzik a fogékony gyermeki lélek 
talajára, ahol, ha a házi nevelés azt kellően 
már elökészitette, terebélyes, egészséges 
fává lesz, melynek gyümölcseit későbben 
nem csak a tulajdonos maga, de távolabb
ról mindazok élvezhetik, akiket a sors a 
birtokos környezetébe hozott. Ha a gyer
mek jól lett nevelve, az esetleges rossz pél
dák, melyeket némely igazán nyomorult 
család gyermeke révén láthat, nem tehetnek 
benne maradandó kárt, sőt talán már kellő 
időben felkeltik "benne a rossztól való uudo- 
rodás és ellenszenv érzéseit.

De különben is, a nevelőnek már jó 
előre számolni kell azon körüiménynyel,bogy 
neveltje még a leggondosabb felügyelet és 
vezetés mellett sem lesz megkímélhető a 
rossznak közvetlen, vagy közvetett benyo
másától és látásától s nevelési rendszerét 
épen ezért ezen tapasztalat szerint fogja 
berendezni.

De a szegény gyermek is nyer, meg a 
tanító nehéz munkája is megkönnyebbül, ha 
az osztályban igazi úri gyermekek is van
nak. A jó példa is hat s következményei
ben gyakran kiszámíthatatlan hasznos ered
ményeket von maga után. A különböző ele
mek kölcsönös hatása egymásra kellő igazí
tás mellett nem csak nem elkerülendő, de 
egyenesen szükséges nevelés követelmény.

Mi tehát semmiféle nevelő iskoláról 
nem óhajtjuk, hogy C9ak egyféle elemeket 
vezessen és képezzen, legkevésbbé pedig 
akarjuk, hogy a tanítóképző intézet gya
korló iskolája az urfiak részére szeparált 
intézménynyé legyen. 
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Kurucz Ernő.

Nyilatkozat.
Soha sem szoktam felettes hatóságiam

nak azt ajánlani, hogy a tanítóképző két és 
fél emeletre tervezett gyönyörű uj épületét 
oly helyen emeljék fe, a hol legalább a 
tavaszi vízállás alkalmával 35—50 cm. 
mélységben már talajviz jelentkezik, de 
azért alapoian téved Dr. Karafiáth főorvos 
ur, amikor azt állítja, hogy a „hegy mö
gött*  való építkezés ügyét én is elősegítet
tem. Ennek épen az ellenkezője igaz. Elő
ször itt a városban kértem, könyörögtem. 
Előhozakodtam a város szépítésével s azzal 
ha mi a „hegy mögé" megyünk, a városnak 
nem sokára két uj tantermet s két uj ta
nítói állomást kell létesíteni. Mikor itt elis
merem a jelen anyagi áldozatok hatása alatt, 
siket fülekre találtam, elmondtam a „Gaz
dasági kert" ellen való érveimet felsőbb 
hatóságaim előtt is.

Ha tehát Dr. Karafiáth főorvos urnák 
minden állítása olyan alapos, mint a reám 
vonatkozó, akkor nyugodtan alkatnak Léva 
város leszólt iskoláinak a tanítói és szegény 
sorsú tanulói is.

Azt már tudjuk, hogy a képviselőtes
tület 54 tagja hol nem akarja azt az 
épületet látni, de mutassák meg már azt a 
helyet, a hova legalább ugyanennyien 
akarják.*)  8 Dr. Karafiáth főorvos ur

•) A legújabb tanítóképző intézet Félegyházán 
épült — a város éa a vasútállomást összekötő,— mint
egy 3 méternyi magasra feltöltött országút mellett el
terülő vásártéren. Az épület helyét, mely nagy részben 
„vízálló" lapos terület volt, szintén 3 méteres töl
tés által kellett az országút nívójára felemelni. Az 
épület, mely a teljesen kiemelkedő földszintet számítva, 
3 emeletes, készen áll s mint a legsikerültebb alkotás 
díszére válik tervezőjének ■ az épitővállalkozóuak 
egyaránt. E példa igazolja tehát, hogy 2—3 méteres 
töltés által Léva városának szóban forgó terrénumait 
kivétel nélkül alkalmassá lehet tenni, egy megfelelő 
épület emelésére. — A félegyházi uj képzöintézet — 
a mint értesülünk, 300,000 koronába kerül'. — Szerk-

erről az akart helyről mondjon ne social- 
paedagogiai, hanem egészségügyi te- ‘ 
kintetben szakvéleményét.

Pethes János, i
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Különíélék.
A „Barsiuegyei Népnevelők 

Egyesülete11 Budapesten, a .Ferencz Jó
zsef Tanitók Házában" barsmegyei szoba 
alapítvány létesítését határozta el. Éhez az 
alapítványhoz 4000 K., azaz négyezer ko
rona szükséges. Az egyesület szerény anyagi 
helyzetben levő tagjai évenkéut 2—2 koro
nát fizetnek ezen czélra mig a szükséges 
összeg együtt nem lesz. Ez azonban még 
mind nem elég. Miért is Barsvármegye ai- j 
ispánja egy körlevelében Barsvármegyének 
minden nemes eszméért lelkesedni tudó 
nagylelkű közönségéhez fordul, hogy min
denki anyagi erejéhez mérten járuljon hozzá 
a czél eléréséhez, nyújtson segédkezet a 
törekvő, de szegény ifjaknak tanulmányaik 
sikeres bevégzéséhez. A kegyes adományo
kat Végh István ev. ref. tanítóhoz, mint az 
egyesület elnökéhez Vámosladányba kéri 
küldeni, ki azokat hirlapilag nyugtázi fogja. 
Hiszszük s a nemes czél megvalósítása ér
dekébén kívánatos is, hogy felhívásának 
meg lesz az óhajtott eredménye.

— Husvét vasárnapján a kegyes
rendiek templomában a d. e. 9 órai szent
misén Hyross Péter, salgótarjáni kántor- 
tanitó fog orgonálni és karéneket vezetni.

— Áthelyezés. Sípos Antal lévai 
róm. kath. segédlelkész, mint értesülünk 
Esztergomba helyeztetett át. Fájó szívvel 
veszünk búcsút társadalmunk eme közked
velt tagjától, ki rövid itt léte alatt minden 
ismerősének őszinte tiszteletét és szeretetét 
megnyerte, mely uj otthononába is el fogja 
kisérni.

— Tanítók gyűlései.A „Barsmegyei 
Népnevelők Egyesületéinek lévai járásköre 
ez évi gyűlését, április hó 5-én délelőtt 9 
órakor Zselizen az ev. ref. népiskolában 
fogja megtartani. A „Barsmegyei Népneve
lők Egyesülete' -' pedig 1904 május hó 26-án 
d. e. 9 órakor Léván a városháza díszter
mében (esetleg a tanítóképző intézetben) 
közgyűlést tart, melyre az egyesület minden 
tagját, Léva város és Barsvármegye tanügy 
iránt érdeklődő közönségét ezúton is meghívja 
az elnökség, A gyűlés tárgyai: 1. Elnöki 
megnyitó s előterjesztések. 2. Dr. Gööz Jó
zsef egyesítő uj tanítás módja, előadja a 
szerző. 3. Az elemi és középiskola közötti 
kapcsolatról. 4. A népiskolai törvény reví
ziója, kapcsolatban a szolgálati pragmatiká
val. 5. Folyó ügyek, indítványok. A gyűlés 
napján közebéd, este zeneestély a ,,F. J. T. 
H?"ban levő szoba alapítvány gyarapítására, 
2 koronás belépti díjjal. Külön meghívót a 
rendes tagok számára nem adnak ki.

— Kitüntetett honvédtisztek.
A 1 b e c k e r Mátyás nyitrai honvéd-száza
dos és Lelkes Sándor nyitrai honvéd
főhadnagy kiváló csapatszolgálatért, illetve 
a löoktatás terén kifejtett buzgó működé
sűkért a m. kir. honved-főparacsnokság ál
tal oklevélben dicsérő elismerésben része
sültek.

— Vizsgáló bírák. Az igazságügy
miniszter az aranyos-maróthi kir. törvény
szék területére vizsgáló bíróul V a 1 k o v i t s 
István kir. törvényszéki bírót, állaudó helyet
teséül pedig Dr. Szabó Gyula kir. tör
vényszéki birót rendelts ki.

— Sorozás. A lévai járásbau a múlt 
héten ejtették meg a sorozást meglehetős 
jó eredménynyel, a menny inén 209 iegényt 
soroztak be katonának. Hangos volt az 
utcza s valamennyi korcsma, a felpántliká
zott legénység dalolva járta be a várost, 
mig utánuk az édes szüle, meg a jövendő
beli pityeregve ballagott. De hát mint a 
nóta is mondja ; Nem a világ az a három 
eszteedő. A lévaiak a jövő héten jönnek a 
mérték alá.

— Gyászhir. W e g e r Lászlóné szül. 
Weber Mária oroszkai czukorgyári hivatal
nok özvegye f. hó 27-én d. u. 5 órakor 
életének 64-ik évében, rövid szenvedés után 
elhunyt. A boldogulnak hül. tetemeit f. hó 
29-én helyezték örök nyugalomra az orosz
kai temetőben. Nyugodjék békében! j

— Uj osendőrörs. A belügyminiszter 
Zseliz községben egy öt főből álló csendőr
őrsnek felállítását elrendelte, a mi igen czél- 
szerü intézkedés volt, mert eddig a nagy- 
sallói őrshöz volt csatolva, a melynek igen 
nagy területen 
teni.

— Eljegyzés L ő v y Lipót lévai ke
reskedő eljegyezte Hollóéi Lajos leányát 
Irént Kaposvárott,

— Az uj Választók. A miniszterel
nök rendelete folytán a múlt hó végén Írták 
össze Léva város területén a 20 éven felüli 
férfiakat, kik a tervezett uj választási tör
vény megalkotásánál valószínűleg választói 
jogosultságot fognak nyerni. Léva város te
rületén összesen 2073 férfit Írtak össze, kik 
túl vannak a 20. életévükön.

— Uj rendelet a vasárnapi mun
kaszünetiről. Már hetekkel ezelőtt meg- 

■ irtuk a „Magyar Kereskedők Lapja" nyo- 
. mán, hogy Hieronymi Károly kereskedelmi 
I miniszter a vasárnapi munkaszünet kérdését, 

melyet a Láng-féle rendelet a lehető leg
szerencsétlenebb módon oldott meg, uj ren
delettel kivánja szabályozni. A kereske
delmi miniszter a kereskedelmi és iparka- 
kamarákhoz ez ügyben leiratot intézett, a 

kellett szolgálatot teljeai-

i

melyben előadja, hogy a vasárnapi munka
szünet szabályozása iránt sok oldalról érke
zett hozzá felterjesztés, illetve javaslat, mi
nek folytán a vasárnapi munkaszünet szabá
lyozásának kérdését beható tárgyalás és 
újabb megfontolás alá fogja venni, hogy az 
eléje terjesztett összes kérelmekkel, óhajok
kal és javaslatokkal a legbehatóhban és a 
mindkét rendbeli érdekeltség összes figye
lembe jöhető érdekeknek mérlegelésével fog
lalkozhassál

— Nemzetközi nagy lóvásár Ér- 
sekujvál'Ott. A Nyitramegyei Gazdasági 
Egyesület által a i. évben rendezendő 
XXXII-ik nemzetközi lóvásár Érsekújváron 
(Budapest és Bácstöl gyorsvonat on 2—3 órai 
távolság) ismét május hó első hétfőjén s az 
ezt megelőző vasárnap délután, vagyis má
jus hó 1-én délután és május hó 2-án fog 
megtartatni, Ezen lóvásár Magyarországon a 
legjelentékenyebb és a legkeresettebb, me
lyet a tenyésztők és kereskedők egyaránt 
fölkeresnek. Főként a külföldi lókereskedök 
szokták az érsekujvári lóvásárt fölkeresni. 
A múlt évben is 500 drb. különféle haszná
latra va’ó ló adatott el. Lakások és istállók 
az érsekujvári rendőrkapitány i hivatalnál 
rendelhetők.

— Dohányzási tilalom a váróter
mekben.A kereskedelemügyi m. kir. minisz
ter f. é. február hó 15-én 66137. sz. a. keit 
rendeletével elrendelte, hogy az összes vas
úti várótermekben és zárt váróhelyiségek
ben továbbá az olyan nagyobb állomásokon, 
ahol két étterem vau, ezek egyikébeu do
hányozni nem szabad, mire a közönség a 
helyiségben kifüggesztendő hirdetmény ut
ján figyelmeztetendő. Elrendelte továbbá, 
hogy minden vonatnál, melyhez egynél több 
ugyanazon osztályú kocsi van besorozva, 
legalább egy I., egy II. és a szükséghez 
képest egy III. osztályú kocsi is a nem 
dohányzók részére tartassék fenn. Ezeknek 
a kocsiknak még a folyosóin is tilos a do
hányzás. Ha valamely vonathoz csak egy 
1 — 1 ugyanazon osztályú kocsi van beso
rozva, azok mindegyikében 1—1 szakasz a 
nem dohányzók részére tartandó fenn, s e 
szakaszokat útközben meg abban az eset
ben sem szabad dohányzó-szakaszokká át
alakítani, ha a dohányzó szakaszokban tui- 
zsufoiás áll be. A dohányzási tilalomra vo
natkozó rendelkezések f. évi április hó 1-én 
léfitek hatályba.

— Hasznos magyar találmány. Uj 
iedöanyagoaat hoztam forgalomba, mely va
lószínűleg ki fogja szorítani a cserép, zsindely, 
bádog és pala-fedesr. Ezeu anyag a szaba
dalmazott eternit-pala, azbeszt és ce
ment összetételéből áll ; rendkívül tartós és 
ellenáll mindennek. Fóeiőnye, hogy tüzmen- 
les, nem törik, rossz hővezető, vagyis a bő 
sugarakat visszaveri, amellett igen könnyű 
és aránylag o’csó. Különféle színben és alak
ban gyártják, úgy, hogy diszfedésre is igen 
alkalmas.

— Megrövidített szolgalati idő. 
A honvédelmi kormánynak egy üdvös es 
minden tekintetben dicséretet érdemlő in
tézkedéséről van módunkban ezúttal hirt 
adni. Azokra az ujonczokra vonatkozik ez, 
akik most vonulnak be szolgalatra. — Nyíri 
honvédelmi miniszter ugyanis rendeletet 
adott ki az összes csapatparancsnoksaghoz, 
a mslyben úgy intézkedik, hogy a május 
9-én bevonuló ujonczok szolgalati kötele
zettsége a közös hadseregnél csupáu 1906. 
deczember 31 ig, a honvédségnél pedig csak
1905. deczember 31-ig tartson. — Lyen 
módon ezeknek az ujonczoknak szolgálati 
kötelezettsegéoöi 4 hó elesik. Minthogy pe
dig a szabadságo ás rendes körülmények 
között már az illető év szeptemberének vé
gén, vagy októbernek eiejen,a nagggyakor- 
latok lefuvasa után szokott bekövetkezni, 
még három hónappal, tehát összesen hét 
hónappal kevesebb szolgálati időt kell szá
mítani

— Munkaadók a sztrájkok ellen 
Az Országos iparegyesüíet a kereskedelmi 
miniszterhez felterjesztést intézett a munka
adódnak a sztrájk ellen való szervezésére 
alkalmas törvényes intézkedések alkalma
zása, továbbá sztrájk törvényhozási szabá
lyozásának tauulmányozása iránt, az összes 
iparágnak munkaadóinak szervezkedésere 
mozgalmat mdi.'anak.

— Gabouaertékesitö szövetkeze 
tek központja. A „G.zd. Tud." jelenti; 
Az Országos központi hitelszövetkezet kü
lön nagy gabouaertekesitő központot állít 
föl. A kérdés egyaránt foglalkoztatja a hi
telszövetkezeti központot és a kormányt.

— A botbüntetés. Ilires és neveze
tes büutetö és javító eszköz volt valaha 
nálunk is, másutt is a botbüntetés. A „hu- 
manizmus'1 ezt kiküszöbölte. Ellenben meg
töltötte ezáltal a fog- és fegyházakat. Dániá
ban belátták, hogy a „humanizmus11 közön
séges csalás és azért a kormány törvény
javaslatot nyújtóit be a botbüntetés vissza
állítása érdekében, a melyet a parlament 
hosszas vita után szótöbbséggel ei is foga
dott. Úgy okoskodnak, hogy akit lopásért 
kényelmes fogházba helyeznek, máskor is 
lopni fog ; de akit jól megcsapnak*,  annak 
elmegy a kedve a lopástól,

— Léván márczius hónapban 
meghaltak. Szkladan 1 ona élt 7 hónapot, 
Özv. Pasztir Lőrincz élt 62 évet, Özv. 
Simovics Istvánná szü1. Meliher Zsófia élt 
74 évet, Özv. Zsolenszki Sandorné szül. 
Havran Erzsébet élt 63 évet, Akucs János 
élt 56 évet, Prahár Géza élt 18 évet, Özv. 



Rákóczi András élt 62 évet, Özv. Kohn 
Ferenczné szül. Goldberger Dobóra élt 87 
évet, Vaisz Mária élt 3 napot, Ozv. Deuts 
Mór élt 76 évet, Koezman I ona élt ll/2 
évet, Mihalek Julianna élt >/4 évet, Özv. 
Androvics György é t 67 évet, Sulcz Er
zsébet élt 7 napot, Gyurcsek Julianna élt 
3 hónapot. Zilai Béla élt 11 napot, Mracsnya 
Ilona élt 5’/2 évet, Jaros Ferencz élt 43 
évet.

— A színház szépségversenye. A 
Színház képes művészed hetil.p hue- 
vét alkalmából nagyszabású szépségverseny t 
rendez,a melyen minden magyar származású 
leány és asszony (nem csak színésznő) ve
het részt. A szépségverseny első nyertese 
egy 1000 korona érté, ü mahagóni pianinót 
kap, a második nyertes pedig egy nagy, 
ezüstből vert babérkoszorút. A versenynek 
érdekességet kölcsönöz az a körülmény is, 
hogy a jelentkezés nem személyesen, hanem 
fényképek által történik. A fényképet a je
lentkező nevével kell ellátni és legkésőbb 
május 15-ig. A „Színház" szerkesztőségébe 
(Budapest Vili. Baross-u. 59) beküldeni 
ahol levélbeli kérdezősködésre bővebb fel
világosítással szolgálnak. A nyertes szépsé
gek elismerő díszoklevelet kapnak, A zsűri 
határozatát a verseny er.sdm nvét a sajtó 
és a „Színház" művészeti hetilap utján köz
ük a közönségei. A szépség verseny iránt 
országszerte nagy az érdeklődés.

— Öngyilkosságok. A múlt héten 
megszaporodott az öngyilkosok szama. Há
rom esetről is kaptunk értesítést. Kovács 
Simon csatai földmivest márczius 31-én reg
gel az ista ójában felakasztva találták. — 
Kajtár András nagysallai földmives márczius 
29-én, Veres András ujbarsi lakos pedig e 
hó 1-én akasztotta fel magát. Hogy mi 
vitte őket végzetes elhatározásukra nem 
tudják.

Hosszukezü rikkancs. A „Füg
getlenség" czimü lap egyik rikkancsa, 
Hradacsnyi Mihály 12 éves fiú, műt 
hó 30-án Jenei Gyula m. á. v. mozdony
vezető lévai lakoshoz lapelárusitás czéljából 
ment, a mint azonban a konyhába belépett 
árgus szemeivel az ott függött zsebórát 
megpillantván hirtelen lekapta s azzal futás
nak eredt s a zálogházig meg sem állt, hol azt 
2 korona 40 fillér értékben elzálogosította^ 
zálogczéduiát pedig nyomban széttépte. A 
zálogezédula darabjait azutáa a rendőrség
nek sikerült összeszedni s az órát vissza
szerezni.

— Talált holttest. A nagykoszmályi 
állomáshoz vezető utón pár méternyire a 
száutófőldön tegnap az arra menők egy férfi 
holttestére akadtak, kiben Putri*  György 
nagykoszmályi lakosra ismertek. Külerőszak 
nyomát rajta nem találták. A megejtett 
vizsgálat és bonczolás kiderítette, hogy Lé
váról ittas állapotban botorkált hazafelé s 
útközben szivszélhüdés érte s nyomban 
meghalt.

— Tyuktolvajok. Zilay Lajos lévai 
lakos, már egy év óta veszélyeztette váro
sunk közbiztonságát, a mennyiben ió«a 
módra lopdosta az ólakból a legszebb 
kakasokat és tyúkokat. Míg végre a múlt 
hó 28-án sikerült a rendőrségnek nejét, 
Nagy Erzsébetet elcsípni akkor, midőn 
Komzsik Lajos városi péztárnok tulajdo
nát képező tyúkjait, a Mártouffy-utcza egyik 
köztiszteletben álló lakójának e adta. Nagy 
Erzsébet vallomása alapjau Zilay Lajos .a 
rendőrkapitánysághoz eiővezet'.etett s mint 
hogy ott a lopást beismerte, a lévai kir. 
járásbírósághoz átkisértetett.

Egészséges gyomorhoz mnidenek- 
elött rendes erőteljes emésztés szükséges. 
Sajnos epen ez irányban azonban sokszor 
vétkezünk és igy támad a gyomorrontás, 
étvágytalanság, székrekedés, álmatlanság, 
főfájás, kólika, vérszegénység stb. Ne mu- 
laszsza eJ tehát senti jó és hathatós óvószert 
használni, mely úgy a gyomrot, mint az 
egész emberi szervezetet erősíti, gyógyítja 
és jó egészségben tartja. Ilyen szer egyedül 
csak a valódi BRARI-fele MARIACZELLI 
GYOMORCSEPPEK,évtizedek óta kipróbált 
zamatos izü, biztos hatasu házi gyógyszer 
az összes gyomorbajoknál.Üvegje 80 fillér a 
gyógy szertárakban.Utánzatoktól óvakodjunk.

Közgazdaság.
Az Első Magyar Általános Biztosító 

Tarsasag
szombaton, március 26-án tartotta évi köz
gyűlését gróf Csekonics Endre v. b. t. ta
nácsos elnöklete alatt. Az igazgatóság élén 
Ormódy Vilmos vezérigazgatóval teljes szám
ban volt jelen. A részvényesek szülésen 61 
szavazattal voltak képviselve. Jeney Lajos 
igazgató mutatta be az 1903. évi igen ered
ményes üzletévröl szóló jelentést. Eszerint a 
társaság dijbevétele a múlt évben ismét je
lentékenyen emelkedett s kivált az életbiz- 
tositási üzletágban oly nagymérvű volt az 
uj üzletek szerzésének sikere, hogy az előző 
évben 293,922,210 korona 91 fillér összeg
gel kimutatott életbiztosítási tőkeállomány 
1903-ban az év folyamán beállott számos 
és jelentékeny tőkeesedékesség daczára 
312,301.170 korona 81 fillér összegű állo- 
mánynyá gyarapodott föl. Az 57,840.896 
korona 49 fillér életbiztositási évi uj szer
zemény összes szerzési költségei már a múlt 
évben teljesen leirattak. Újabb tekintélyes 
gyarapodást mutattak a társaságnak külön
ben is nagyon erős tartalékai. Hozzászámítva 

a részvénytőkét is, a társaság összes bizto
sítási alapjai a múlt év zárlatával 108,874,431 
korona 1 tillérnyi összegre rúgtak. — Az 
összes üzletágak egyesített, évi eredménye 
2,903.363 korona 87 fillér össznyeremény, 
melyből az alap-zabályszerü levonások és 
tartalékolások után az 1,916.703 korona 31 
fillér marad a közgyűlés rendelkezésére. Eb
ből az igazgatóság évi osztalékra részvé
nyenként 400 koronát, összesen tehát 
1,200.000 koronát javasol kifizetni. Ezután 
a felügyelő-bizottság jóváhagyó jelentése ké
rőit fe o vasásra. Miután a folyó évvel az 
összkormányzó-testü et megbizája lejárt,meg
ejtették a választásokat. — Az uj ciklusra 
az igazgatóság tagjai lettek : Ormódy Vilmos 
vezérigazgató, báró Harkányi Frigyes igaz
gatósági elnök, Jeney Lajos vezérigazgató
helyettes, László Zrigmond és gróf Zichy 
Nándor. A választmány tagjai : elnök : gróf 
Csekonics Endre, alelnök : gróf Nádassy 
Feren-rz, tagok : báró Baich Jítlán, gróf 
Bánffy György, gróf Battyhány Isván, Dar- 
ler Henrik, Deutsch Sándor, gróf Erdődy 
Rudolf, báró Gerliczy Ferenc, Goldberger 
Bertbo d, báró Harkányi János, gróf Kará- 
tsonyi Jenő, gróf Korníss Károly, Libits 
Adolf, lovag Schoeller Pá1, báró Schossber- 
ger Nándor, Szegedy György, Szitányi Géza, 
báró Uechtritz Zsigmond, gróf Wencsheim 
Frigyes, gróf Z’chy János. A felügyelő bi
zottság tagjai : Burchard-Béiaváry Konrád, 
Hajós József, Németh Titusz, és báró Rád- 
vánszky Géza.

Tan ügy.
Felvétel a tanítóképző inté- 

zetbe. A lévai m. kir. ál ami elem' isko'ai 
i tanítóképző intézet I. osztályába az 1904/5. 
! tanévre 30 növendék vétetik fel. A feive- 
i endő növendékek közül egész köztartásban 
, (havi 24 K.) részesül 4 növendék ; s/4 köz 
1 tartásban 6 növendék, ’/’.j köztartásban 10 
' növendék. Havonként 20 K. ösztöndijat 
: kaphat 1 növendék, 15 K.-t 2 és 10 K.-t 
' 4 növendék. Felvétetnek oly róm. kath., ev.

ref., ág. ev, és izr. va 1: su ép tes'ü tanu'ók, 
a kik életük 14-ik évét már betöltötték, de 
18 évesnél nem idősebbet, s a polgári vagy 
középiskola IV-ik osztályát sikeresen 
bevégezté*.  A fo yamodványox beküldésé
nek határideje május hó 31. 
napja. A nmélt. vall, és közök*,  m. kir. 
miniszter úrhoz czimzett s az alulirt igaz
gatósághoz küldendő egy koronás bélyeggel 
ellátott kérvényekhez csatolandók : 1. Szü
letési bizonyítvány. 2. Iskolai bizonyítvány 
a megelőző iskolai évről és a f. évi I. fél
évi értesítő. 3. Tiszti orvosi bizonyítvány. 
4. Hiteles községi bizonyítvány a szú ők 
vagyoni állapotáról, a családfő polgári áfá
sának és a keresetképtelen kiskorú gyer
mekek számának feltüntetésével. Azok, a 
kik a polgári vagy középiskola IV. osztá
lyát most végzik a IV. osztályáról 
való bizonyitványukat tartoz
nak pótlólag junius 29-i g bekül
deni. A ki bizonyítványát eddig az ideig 
be nem küldi, annak a folyamodványa 
figyelembe nem vétetik. Más intézetből fel
sőbb osztályba csak kifogásta'an magavise- 
letü s jó előmenetelt tanúsító növendékek 
vétetnek át s állami intézetből csak az 
esetben, ha a szülők állandó tartózkodási 
helyéhez intézetünk nem messze fekszik. 
A növendékek szállásért (fűtés, világítás, 
mosás) havonként 10 koronát s az élelme
zésért havi 24 koronát fizetnek s igy a ki
nek semmi állami kedvezménye nincsen, 
annak az ellátása havonként 34 koronába 
kerül.

Léva, 1004. márcz. 30.
Pethes János 

igazgató.

Közönség köréből.
324/1904. szám.

Hirdetmény.
Az 1903. évben le nem tárgyalt, vala

mint az azon idő óta keletkezett adózás 
tárgyát képező III. oszt. kér. adó tételek 
bizottsági tárgyalása f. hó 12 és 13-án d. e. 
8 órakor fog megkezdetni, — Léva város
házának emeleti helyiségében.

Ebből kifolyólag értesítem az adózó kö
zönséget, hogy az adókivetö bizottság ülé
sei nyilvánosak lévén, ott minden adózó 
megjeleDhetik (az 1883. évi XLVI. t. ez.24 
§-a) és jogosítva lévén a jelenlevő adó kö
telesek bármelyike és pedig nem csak a sa
ját, hanem más adójára nézve is, ha a bi
zottság által hozott végzés eredményében 
aránytalauságot vél bebizonyíthatni akár a 
saját magára, akár másra kivetett adótételre 
nézve véleményét előadni, illetve nyilat
kozni Felebbezési határidők az érdekelt s 
jelenlevő adóköteles félnek jogában áll az 
ülés folyama alatt élőszóval az iránt nyilat
kozni, kivánja-e az ügyet és ha igen, mely 
indoknál fogva a felszólamlási bizottsághoz 
felebbezni.

A fellebbezés indokainak Írásban kifej
tésére a tárgyalásnál jelenlevő felebbezőnek 
a kihirdetéstől, számítandó 8 napi határidő 
adatik. Az az adózó, aki az adókivetö bi
zottság ülésében akkor, midőn adó ügye 
tárgyaltatott jelen nem volt, a bizottság 
végzése elleni felebbezését az illető ülés 
folyama alatt megrovott adózók névjegyzé
kének a bizottság tárgyalásának helyiségéül 
szolgáló ház kapujára való kifüggesztésétől 
számitvajlő nap alatt a pénzügyigazgató
ságnál adhatja be,

Az adóköteles fél a felszólamlási bizott
ságnak határozata ellen szóval, vagy Írás
ban panaszt emelhet.

A panasz a felszólamlási bizottság ha
tározatának kézbesítésétől számítandó 15 
nap alatta kir.pénzügyigazgatóságnál adandó 

; be s felelte a m. kir. közigazgatósági biró- 
! ság határoz.

A fellebbezés a kivetett adónak behaj
tását nem gátolja ép úgy, mint a panasznak 

i halasztó hatálya nincs. (1883 évi XLVI. t. 
* c. 34. §.)

A fentebb említett tárgyalási napokon 
csak a múlt évben de még meg nem adó
zott a vagy a folyó évben keletkezett s 
III. oszt, adó tárgyát képező jövedelem 
utáni adó lesz tárgyalva, a miről a tárgya
lás alá eső adózók még külön-külön is iesz- 
nek értesítve.

Léva. 1904. április hó 2-án. 
ICozr-zsik Xuscios 

adóhiv. főnök.

Nyilvános számadás.
Győtrt’y Géza kir. tanácsos pénaügy- 

. igazgató a „Bethlen Katalin keresztyén uö- 
! egylet" részére 71 koronát küldött az alaut- 
[ írottakhoz, midőn az összeget hivatalosan 
(nyugtázzuk : egyszersmind a nevezett nő

egylet nevében hálás köszönetüuket fejezzük 
ki a nagybecsű támogatásáért.

Léva, 1904. márcz. 26,
Ozv. Bartha Gyuláné Birtha József

e. péztáros. e» felügyelő.
Az adakozók nevei : Györffy Géza 25 

kor. Weisz Zügmond 25 kor. Barkóczy 
Barna 5 kor. Amstetter Imre 2 kor. Haas 
Mór, Mészáros István, Paizs József, Magyar 
Jóasef, Andrejkovics J., Benkovics Géza, 
S-auter Vik'ór, Dr. Prtszner Gyula, egy 
keresztyén, Friedmann Sámuel, Láng B , 
L»ng Gizi, Murányi 1 — 1 kor.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1904. évi márczius hó 27>tól 1994, április hó 3-<<s.

Születés.

A szülök neve
»« 0 be

A gyermek

neve

Gál Ernő Zilay Ezsébet fiú Géza

Makovicz János Hanszkó .Júlia leány Rozália

Zilay István Pólya Julianna fiú Béla

Schwarcz Ignácz Quastler 
CJestina

fin Hugó

Heiueman Gyula D./eg Erzsébet fiú Gyula

Nemcsok József Krammer M. fiú Lajos

Fürst Bernát Kohn Karolin fiú Géza

Pintér Géza Bella Julianna leány Mari Örzs.

Moravcsik Lajos Giniessy Júlia fill Lajos

Házasság.

Lévai piaeziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Schauk Náthán Róth Zsófia izraelita

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Schulcz Erzsébet 7 nap derme

Zilay Béla 11 nap vei. szül, gyeng-

Gyurcsek Juliauua 3 hónap tüdőgyulladás

Mracsnya Ilona 5 év vörheny

Jaros Ferencz 43 év vizkór

ifj. Grausz Márton 2 év vörheny

Vidor Ferencz 14 hónap roncsoló toroklob

Búza m.-mázsánként 14 kor. 60 fill. 
15 kor. — fiit. Kétszeres 12 kor. 40 fill. 
12 kor. 60 fill. — Rozs 12 kor. 20dll. 12 sor. 
40 fill — Árpa 11 kor. 60üll. 12 aor. 60 fi'l 
Zab 11 kor. 20 üti. 11 sor. 60 fid. — Kuko 
riaaa 11 kor. 20 fill sor. 11 40 fill. Bau 
12tor. 60áli. 14 vor. 40 fill. — LeucBe 12 kor. 
8CfiU. 14 kor. 40 fill. — Köles 10 kor.80 üli. 
11 kor. 20 tilt.

Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten. 
Lóheremag 54—60 korona Luczernamag 
58—58 korona, Impregnált Répa mag 
36 44aor. Repamag 25—35 kor. Muharmag 
7—7l/t kor. Baltaczim 13—14 — kor. 
Bükköny 6 ‘/, 7 kor.Vöröshere 58-65 kor. 
Fehérhere----- Komoczint fűmag — —
Thimothems — — kor. Nem impregnált
35 kor.

Nyilttér.
Szőllő-hajlék

bérbe kerestetik, kirándulási célra.
Cím e lap kiadöhivatalőban.

Fodrász üzlet áthelyezés!!
Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé

get, hogy az eddigi Schubert féle házban 
▼olt

fodrász üzletemet
teljesen újonnan átalakítva és modern ké
nyelemmel berendezve

1904 április hó első napjaiban 
Petöfi-utca Takarék es Hitelintézet 

épületébe helyeztem át.
Az eddig is irántam tanúsított n. b. bi

zalmat továbbra is kérve
kiváló tisztelettel

________________ MARTINECZ JÓZSEF

Eladó szőllő 
effy jókarban levő kiültetett izöllö 
szabadkézből eladó.

Bővebb felvilágositást ad Forrách 
Mihály.________________

A legnagyobb és legrégibb, köz 
kedvelt biztosító társaságok egyike 
meiy a tűz, jég-, élet-, baleset- és 
betörés elleni üzletagazátokat műveli 
Léván kerületi

főügynököt
keres.

Ajánlatok megtételére a czim a kiadó
hivatalban megtudható

Nyers bastselyem
ártól 43 for-ut 25 kiig. Bjrmeuive és már elvámotva 
házhoz szállítva. Gazdag mintaválaszték postifor- 
dúl tavai. r

Henneberg selyemgyár. Zürich.

Eladó ház.
A Zöldsert-uiczaban levő Pazár ház 

gyermekeim belegyezese folytán kezalatt 
eladó. Venni szándékozók értekezhetnek 
bármikor

Pazár Károly 
tulajdonossal.

Uj elsőrangú 
iróg-épe^ iizletfeloszlatás folytán jutányosán kap- 
hatók. Tudakozódásokat „Nagyon jutányos'* jeligével e 
lapra hivatkozással MOSSE RUDOLFHOZ, Budapest 
Ferencziek tere intécendök.

Vau szerencsém a n. é. helybeli és vi
déki közönség b. tudomására hozni, hogy 
-Laévéin ■ ■——    .ü ■■

“ Láng közp. kávéházzal szemben 
(Klatn Ödön fele házbau) 

egy a mai kor igényeinek megfelelő 

Férfi és gyermekruha 
= és női felöltők zzz 
ÜK le löt -- ---
-•------- --— ■ ~ - megnyitottam

Dús választék minden elgondolható mi
nőségű és alakú kész 

férfi és gyermekruhákban 
továobá óriást nagy választék 

a legújabb női 
felöltőkben "WBI 

férfi felöltők, Ulster, Havatok, Jaqjiet 
Ferencz József öltönyökben

folyton újdonság gyermek 
ruhákban, -—--.r-2 

üzletemben minden egyes darabon a legju- 
tányosabb

szabott éti?
megjeiötese kizárja az esetleges túlfizetést 
ób kellemetlen alkudozást.

A n. é. közönség becses pártfogását 
kérve

vagyok teljes tisztelettel 
Feiner Gyula 

központi férfiruha áruház 
és női felöltök raktára.



14. szám HIRDETÉS E K. 1904. április hó 3.

Slsö magyar általános biztosító társaság Budapesten.
i I. Tűz-, szállítmány-, jég- és betörés-biztosítási üzlet. -v

r------------------------------
Erzsébet-királyné alap

sorsjáLtélca.-
Ferencz Ferdinand es. és kir. föherczeg ő fen

sége legmagasabb védnöksége alattkiadások. NenvvanhMndik nvi zárszámla 1903, január l-tiil dwcemlw 3-i'i.___________________ BEVÉTELEK
I. Tnzbiztiá.

Kiíizetett károk ős kous-ígek .... 82.2,6 '9 26
1 k .ru.ia un. korona üli I. Tűzbiztossá.*. ituruua fill. korona fill.

Az 1902. évről áthozott készpénz di|t.irt il.-k
levonva vinzootbilloMtott k ír • . költaAirek 2.4.».l.,i.|-S6 5.4’H. 597 10 a viszontbiztosított rész levonása után ós 

minden megterhelés nélkül . ■ • ............................................
Tűzbiztosítások után bevett készpéuzdijak és 

a folvó éviién lejárt dijkötelczvényvk és 
dij váltók....................................................  • - 15 161.917-96

levonva: törlesztett dijak . . 1.777,901-36

5.01 Ml, (MM)Függőben maradt károk tart.uék i . . .........................
Szerzési költségek a vihzouIImzl. i-é-rz utáni bevétel levon.
Jövedelmi adó ea liélye^ilh’ ékek........................................... .....
Postabél ek ..................................................................................................
Adakozások közhasznú eélokra...................................................................

578,151
9.1,495
218,539 
1< 19.4-58

1.3
94 
05 
06

A tüzbiziositAsi üzletet terhelő igaziratAsi kÖltaé^ek . . l.l<h’,4 4i 09 „ viszontbiztosítási dijak
és díjrészletek . . 4.61’.O55 10 ‘!9 l 9 6 7B 20Behajthatlan követelések leu.nd . ............................... ......

A következő évek ké^zpénz-dijtartaléka a visz<>nthiz*oMtott
14,616 41

13.396,73R 58
Az 1902. évben függőben inaraot k-u-oa , m lea.i *idG.4!M) 19 14.277,4.51 39

ré«z levonja után és minden megterhelés nélkül . . . .'..tNJD.OIUl II. SzállitmAnyb'.z&OdAt^é
Az 1902. évről áthozott készpénz dit.ártalakII Szallit-aánybiztojitia.

Kifizetett károk éa költségek...................................................22 4 M-76 a viszontbiztosított rész levonása illán
levonva viszontbiztosított karok és költségek ;n.',184-21 125,220 55 minden megterhelés nélkül..............................................................

Szállítmány biztosit ások után bevett k .'■szpcti -
dijak......................................................................... 775,070-61

levonva: törlesztett dijak . . 2').I28-iii

KM),(MM) —
függőben maradt káruk tartaléka
Szerzési és igazgatási költségek a viszontbiztosított rész 

utáni bev.'-t-d lev.Hieiv.il...................................................................

74,381

12.U34

17

51
A következő évek készpéuz-dijtartaléka a viszuutbiztositott 

rész levonása után es mindeu megterhelés nélkül . . .
„ viszontbiztosítási dijak ;»'.) ».m l 6‘>17293 149,897 6.8

KM). 01)0 811,636 23 Az 19n2. éviién függőben maradt n.u-oi< , .u,.,k, 84.633 56 338,531 24
III Je{biztosiCAs III Jeg-bizt jeitá3.

Kifizetett károk es költségek ... . . 1 181,254-24 Jégbiztosítások után beveti keszp'-nz lijik 3.llu,79j93
levonva viszontbiztosított károk es költségek 7<*»  .-•■♦•-2 480,494 42 levonva, törlesztett dijak . . . 317.4.3-6.

„ viszontbiztosítási dijak 1.736.5 o-iüi 2.'i*3. *'91-25 1.026,798
Szerzési ésigazg. költségek a viszoutb rész utáni bevétel levon

8,743 03 68
2O2JMX)

42,947
87 |
24

Az 1902. éviién függőben niar uli aai-ou . ,.il a i 1(1.0(12 48 1.042,861 16
Bélvegilletek.-k....................................................................................................... IV Betoresbiztosit.bc.

13,: >47 97
848,305 92 Az 1902. évről áthozott készpénz dijtart .1-jk

1<M»,212 39 a viszontbiztosított rész levonása után és
IV Betöresbiztositás. minden megterhelés nélkül.............................. 65,(MM) __ |

Kifizeted káruk költségek ... ... Bctőrésbiztositas >k után bevett készpénz-
levonva viszontbiztosított károk és költségek 6,864 37 6,472 85 di|ak és dijr.-szletek................................................ 158,129-58

levonva: törlesztett dijak . . . . 25.127 5S
„ viszontbiztosítási dijak . 76.423 71 H»1.55l- ‘9Függőben maradt károk tart deka.............................................................

Szerzési és igazgatási költségek a viszontbiztosított rész 
utáni bevétel levonásával...................................................................

A következő évek készpénz <fijtartaléka a viszontbiztosított 
rész levonása után és minden megterhelés nélkül . .

4,573 16
56.578 29

21,887 72 Az 1902. évbeu függőben niara<lt karua 2.519 -.3 124,097 82

90.<MN) 122,933 73 </. Egyeo bavetaiok.
Szolvény-, takarékpénztári, v Utó- és egyéb ka uatok,vala

mint árfolyamuyer. eladott értékpap. és ideg, pénzű, utánV 1903. évi nyeremenyszámla
1.949,050 53

741.343 85
▲ folyó évi üzletből feuumaradt nyereségért . . ... iársasági házak tiszta jövedelme............................... UH.377 53 845.721 38

16.S28.S02 99 16.<i28.662 99

vagyon. Mérlegszamla 1903. december 31-én. teher.

Főnyeremény

korona | fill.
2.697,840
7.312,140

Elhelyezett tőkepénzek takarékpénztárak-és bankoknál...............................
7.386,000 kor. n. é. Magy. földhit intéz. 4' ,ro.< k-íróimért, záloglevél á99- 

765,400 *' --------- '*  * —x—“.. Magyar földhitel intézeti 4‘u-os talaj javítási és s/ab. 
záloglevél....................................................................................á 94*75  =

„ Pesti fi izhí p ső takaró xp. egyes. 4", „ záloglevél á 99* —
„ Pesti fmz «i első takarékp. P'_'V»‘s. 4’’,„ kö»M. kotv. á 99- — = 
„ Magy. lesz.'t nito'ó- és pénzváltó'... 4 ,,-os záloglev. A 98.50 = 
„ Eg.y cs.ilt bu iappsti fóváro-i takp. 4" ,-os záloglev. á 98-50 = 
„ Egyesült bpfi»ti fővár, takp. 4 . -os záloglevél á '00.— — 
.. K.slnrtokuso . orv.. földi.lelint. 4'• „ os záloglevél A 98 —7= 
_ Kisbirtokosok orsz. földhitelint. 5 * ,,-os záloglev. á in.
_ .Otthon- írók es hírlapírók köre 4' " ,,-os kötv. á 100. 

................................ . - . á 200— - 
. . . . á 4i5— = 

■. tészvény á 200* — —

1.487.800 „
1.495,6J) „
1.000.00-) „

915,600 „
9 l.tf) > „

1.000,MN) „
2Ü0ÁMM) „

4.0UO „ n n „Vllliuii 11 «... ro uiiiapuu. wo.v •» . i,-v-»
7955 drb Magyar-francia biztosiló részvény társasági részvény . 
1146 drb Bécsi biztosító társ, részvény........................
997 drb Hazai álla iá nos biztosító r.-tá sasági elsöbbs

A fenti értékpapírok stb uláu az év végéig esedékes kamatok 
Tisztviselők és szolgák nyugdíjalapján-k értékei...............................
.ormódi Ormody Amélie alapítványa“ értékei . . ........................
Első magyar általános biztos: ó társaság „Tűzoltók segé.yalapjá- érté

kei. letétben a ni. kir. állam pénztári an
Leszámítod, és visszleszámnolc váltók . .
Társasági házak.......................................................
Erzsébeitéri bízik vételhátralék szimla .

1 at Pénzkészlet ős ma
Különféle adósok . Maradványok idegen biz.ositó intézeteknél 
Jégbiztositási osztály folyó számlán
Központi pénzkészlet

1.767,889 
2.660,000 

620.000
1 677,534
1.112,538

304.283

Részvény alaptőke : teljesen befizetett 200- > egész részvény á 1000 forint és 
teljesen befizetett 2000 fél részvény a 590 forint

Társasági tartaléktöke.........................................................................
Külön tartalék *...........................................................................................
Árfolyamkülönbözeti tartalék.......................................................
Tüzbiztositási díjtartalék készpénzben a viszontbizt.

rész levonásával és minden megterhelés nélkül •*  
Szállitmány-bizt. dijtart. készpénzben a viszontbizt.

rész levonásával és mindeu megterhelés nélkül
Jégbiztositási készpénz díjtartalék.....................................
Betörésbiztositási készpénzdij-tartalék a viszontbiz

tosított rész levon, és minden megterhelés nélkül
Tüzbiztositási függő károk tartaléka . . . 
Szállítmány-biztosítási függő károk tartaléka 
Jégbizt. függő károk tartaléka...............................
Betörésbizt. függő károk tartaléka .... 
Különféle hitelezők......................................................
Előbbi évekről eddig fel nem vett osztalékok 
Tisztviselők és szolgák nyugdíjalapja 
Első magyar általános biztosító társaság „Lévay-alap 
Első magyar általános biztosító társaság „Ezredéves alapítvány 
Ormody Vilmos-alap................................................................................................
ormódi Ormody Amőlie alapítványa.......................................................
Első magyar általános biztositó társaság „Tűzoltók segély-alapja 
Életbiztosítási osztály folyó számlán..............................................................
1903. évi nyereség . • . . . ..............................................................................

* Az idei hozzájárulásokkal 2.318,839 kor. 52 fillérre emelkedett.
•• „ . „ 5.300,060

korona üli.

6.0(M).000
6.IMM.IMMI —
1.731,799 93
4.700,447 18

5.290,212 39
578,151 63

74.381 17
8,743 03
4,573 16

423.6.V. 68
4.923 —

1.185.101 27
190,995 18
74,(MM) 48
30.302 77
50,375 —
71,251 —

484.073 6o
1.949,050

i 28.852,706 46 !

korona ertekben. továbbá 1OOOO 
5000 3000, 2000, 1600. 1000 
kor. stb. összesen 7000 nyeremény. 

Egy sorsjegy 1 kor.
ü u z a s

YisszaYonhatlanul május 28-án
hivatalos ellenőrzés mellett

Kaphatók : Amstetter Imre és :
Dukesz Lipót üzleteikben, valamint a 
fiókkezelöségnel Budapesten. V. Xádor-

I uteza 23.
K________________________________ /

ia

KIADÁSOK
II. Életbiztosítási üzlet.

Negyvenegyedik évi zárszámla 1903. januar I töl december 31-ig,

.000,OJO kor. — ül.

BEVÉTELEK

1903. december 31 én.

korona fill. koroua fill. korona fill Korona Ilii.
Törlesztett kötvények df|a..................................... .................................... 4 Mi.285 54 A múlt évből áthozott díjtartalék 80.615,611 09
Visszavágott kötvényekért...............................................  ... 1.702.864 51 i
Halálesetek utau ki.izetett kárösszeg.................................................
Lejárt kiházaBÍtási tőkékért..................................... ...

3.284.845
3.6«8,’72

62 1
95 Befolyt dijak : ez évben kiállított kötvények után . . . 1.602,396 08

Kiházasit. biztosításoknál Haláleset következt. dijvisazatérit. 81.4 47 97
az előbbi években kiállított kötvények után ....Függőben levő károk és dijvisszatérítő-ek tartaléka . . . 606,836 21 12.209,804 95

Függőben levő kiházasitási tőkék tartaléka.....................................
Évjáradékokéit............................................................. .........................

8-38.970 76
325.949
415.947
J.-.748
816.478

41
18
73
61

a biztosított tőke emoléaőre fordított nyeremények . 71.882 46 13.884,083 49
\ iszontbiztositási dijak................................................................................... |l
Bélyegekért............................... .......................................... .... . j
Irodai bér, poetadijak, nyomtatványok, üti- és egy b költs. 
Tiszti fizetések.......................................................................................................

Illetékek . ........................................... ...... 2811,021 43
266.7VI oo

Múlt évi függőben volt károk és díjvisszatérítések tartalékaJövedelmi adóért.................................................................................................. ..... 31,062 23 466,734 01
Orvosi dijakért ................................................................................................. 157.976 37
Szerzési és dijbehajtási költségek ........................................................ 1.035.070 34 Múlt évi függőben volt kiházasitási Lukék tartaléka . . 265,380 67

—
Behajlhatlan tartozások leírása........................ ...... 26,646 81 18.986,588 46 3.647,947 03

84.237,931 92
1903 évi nyeremény.............................................................. 9.54,312 34

II 99.178,777 72 99.178,777 72

VAGYON. TEHER

(ezelőtt Hille) fióktelepe és műhelye 
GELLERT IGNACZ és társa

Budapest, VI. Terez-körut 41
... - . (Telefezx 12-91 > — ■
Ajánljuk az elinniert legjobb, legtökéletesebb, 
legtartósabb gyártásit drezdai benzin motorokat 
lokomobilokat és széngáz fejlesztös genera- 

toros) motorokat.

8000 gép a legteljesebb meg
elégedésre szállítva.

Malomüzeiure, darálásra, takannáuykenirákba, 
tejgazdaságoknak, favágáshoz, vizamelésre, esép- 
léshez és minden más gazdasági és ipari mun

kához a legjobb üzemerö.

Értékpapírok........................................................................rk±£L258 kor30flL ugyanis:
7.081,300kor. n. é. magyar kir. 4'^os koron., járadék 99 koronával ...

12.175,MM) “ “ *• “ ........................-................................
15.052 öuo
6.755,200
9.825 4<i0 

26,000 
56,000

1.010,000 
500,000 
888,000

4.453,000
600,000 

28,000 
57.200 y ________________________________

Magyar jelzálog-hitelbank 4 " ,,-os kölcsön 14 drb nyerem-jegye 48 koronával 
4.990,000 kor. n. é. ni. jeizaio •• ank 4 " „ záloglevel-i 9s i,or. 75 fillérrel 

522.000 kor. n. é. magyar jelz.-hitelbank 4 ,2 %-os zálogl. .00 koronával
Beszterczebánya-brezovai és pmki-vnidahuuyadi vasúti els. kötvény . . .
7.990,060 kor. n. é. triest-pareuz-.. n. é v. 4" ,,-os elsőbbe, kötv. 98 kor. 50 fill.-el 
1.500.000 „ „ „ „Rudolfbahu" államadósság 4 -os kötv. 1«n» koronával
1.000.000 „ „ „ Wiener \ erkehr■ -Am -gen-Anleihe 4 kötv. Iu» kor.-val

855,200 Lire olasz 57(-on járadék és k 1 natai......................................................................||
Túlélési csoportok értékpapírjai : 199.70) kor. n. é. magy. kir. 4 ,,-os korona

járadék 99 koronával....................................................................................................................
1903-ban esedékes kamatok............................................................................................ ......
Jelzálogkölcsönök .........................................................................................................................  ,
Kötvény-kölcsönök .................................................................................................
Viszontbizt. kötvény-kölcsönök................................................. .....
A központ tartozása folyó számlán ......................................................................... ......
Vezér- és főügynökségek és mások tartozásai

»

magy. földhitelint. 4"(l-os záloglevelek 99 koronával . . 
rnagy. földhit. 4‘,,-os talajjav. és szán. zálogl. 98 kor. 75 fii. 
magyar földbitelint. 4%-on korona-zálogl. 9*  koronával 
pesti magy. keresk. bank 4"„-os koron.i-záJogl. 98kor.75 fill. 
kis bírt. orsz. földbitelint. 4*  /„-na zálogl. 100 koronával 
kisbirtokosok orsz. fóldhitilint. 5".,-o9 zálgl. 100 kor.-val 
magy. orsz. ieözp. takp. 4 , zálovl. iápril) 98 kor. 50 flll.-el
xnagy. orsz. közp. takp. 4" „zálogl. i janii 97 kor. 50 llll.-el 
magy. orsz l özp takarékp V, 2 % -os zálogl. 1O0 koronával 
egyesült bpesti tőv takarékp. 4 ,,-os zálogl. 94 kor. 50 1111. 
belvárosi takarékpénztár 4*  2%, záloglevelei 1U0 koronával 
pesti hazai első takarékp. egye -. 4" u-os záloglev. 9» kor.-val 
magy jelz.-hitelb. 4 - „-os nyer.-kölcs. kötv. 124 kor. 50 011.

korona fill.
Díjtartalék..................................................................................................

levonva a viszontbiztosítási díjtartalékot • .

86.061,490 kor. 74 fit

1.823..558 „ 82 fii.

korona Üli.

50 84.237,931 92

- Biztonsági alap .............................................................«... 930,538 68

- Kiházasitási tőkék nyereménye .... 718,438 79

— Függőben levő károk és díjvisszatérítések tartaléka 606,836 21

- Függőben levő kiházasitási tökék tartaléka . . . . • ••••• . 368,970 76

Túlélési csoportok számlája ........................................................ 199,697 12

28 Blőre fizetett dijak 1964—1906. évekre • • . • . 14,906 06

52
22 82

Kisorsolt biztosítások tartaléka................................................. 12,000
13
45 187,271 01
ü«
06 954,312 34
21

71 88.230,925 71

A drezdai motorok minden verseny vizsgálaton 
és kiállításon a legelső di ákká! lettek kitün 

ö tetve.

__ Kedvező fizetési feltételek ! 
Legmesszebbmenő jótállás !! !

! Budapesten főműhelyt Uj!

I rendeztünk be drezdai mü S-1 
vezetővel és szerelőkkel. |

Budapest, 1903. deoember bő 31-én.

Az igazgatóság: 
Isászió Zsiginond. vriuuujr vaisiavw, grui aiciij .miiuuu

KtriHlc Károly, aligaigaló •>
A fenti zárs2ámlákat és mérlegeket m -gvlzsr-álván. azokat a törvényben 4 íz alapszabályokban meghatározott elvek szerint készülteknek és azok egyes tételéit a fi- é< ••géd 

könyveikéi teljesen megegyezőknek találtuk. Buuapc.st, 1904. március 110 8-án.
A felügyelő bizottság. 1 Eurcliard-2él. váry Konrád Hajós Jvseef, Németh Titusz

Meiner Jenő
életbiztosítási könyvvivő.

Báró Harkányi Frigyes, Jt-iiey l.ajofet Ormody VII.noe,

Gergely Tódor,
& központi könyveié*  főnöke 

Ijróf Zichy Nándor.

L áró Hadváuazky Géza

í Varrógépek és Műhímzés
▲ Y&lódi első magyar szab. Adria-, Dürkopp- és Gasse-féle nj Singer gépek X 
T ifién csinos kiállítással 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval 

W Árak részletfizetősre: korona
Mb Elsőmagyar monopol-, Díirkopp és Oasaer uj Singer varrógép 56-tól
■ -----------.......... .................................. . 72töl

. . 78-tól
. 70 tói

. . 86-tól

. . 98-tól
, . 100-tól
. . 130-tól

Uj Singer médium iparosgép állványnyal . 
Titaiu*  nj nagy Singer 4-es iparos varrógép . 
Nagy Howe iparos varrógép . . ,
Valódi ssabadalm. Adria családi varrógép

• », » láb és kési hajtásra
Körhajós családi (Ringscbiff) gép ,

, iparos (Ringscbiff) gép ,
Valódi Dürkopp — központorsó — gép

Uj Singer családi varrógép késihajtásra 

w MűhímKési készülék

■ ■ - -- - - ■ — - - - — ■■■______ ^-32—

Walla József
márv&ny mozaik és cement-áru gyára 

Budapest, 
VII., Rottenbiller-utcza 13.

melyek megeredéseért felelősség vállaltalik I 
Amerikai alanyon készült legkiválóbb csemege- 
és borfajokból teljesen fajtisztán, tökéletesen 
forrott, dús gyökerezésü peldáuyok szokvány- 
minősegben, mérsékelt árakon. Tavaszi szállí

tásra megrendelhetők a 

KükűllömeDlí Első Szölöoltyáiylelepnel.
Medgyes, N. Kükftllö megye 

Tulajdonos CASPARI FRIGYES 
okleveles szőlész, az erdélyrusz’ sz. gazdasági 
egylet szőlészeti éj borászati szakelőadója, Barbu 
A. Stirbey herczeg romániai szőlőtelepeinek igaz
gatója. N.-Kükülíö vármegye v. azóiőszeti biz

tosa stb.

Lugas sxöiőoltvanyok szinten mérsékelt árakon.
1 Kész’et egy millió!

Árjegyzék ingyen és bermentve.

családi . . 120
iparos . . 150

• . . 44
ára á korona.

78-ií
80-lg
88-ig
80-i< 
»6-ig 

100-ig 
120-ig 
150-ig 

korona 
korona 
korona 4

Főraktár: Kern Testvéreknél Léván
Legjobb géptúk, ráesők és osónak olosőn.

Vállalkozik:
Gránit-terrazo 
Betonírozások 
Csatornázások 
Turbinák és zsilipek 
Medenczék 
Szökőkutak 
Jászolok 
Fürdőkádak beton

ból és faynnce- 
lapokkal borítva 

Falburkolatok fa- 
yence lapokkal.

4»-Kőagyag és

Raktárt tart:
Márvány-mozaik- 

lapok velenczei 
módra

Cement-lapok sima 
és római mozaik 
utánzat

Mozaik lap á la 
Mettlach

Keramit- és Klinker- 
lap

Portland-cement- 
csövek 

Kőagyagcsővek 
Roman-czement 
Portland-czement 
Tűzálló-tégla 

oáomentosővek.

lev.Hieiv.il


cipő- = 
CE.ÉME 

(törvényileg védve) 
sevro- és iid kox-kalf-bőr fénjesitéséhí!, 

A bőrt puhiijas vízhatlanná teszi 
annak tükiirfényt kii csöniiz. 
Kapható drogériákban, jobb 
cipöiizlet.bőrkereskedes, festék 
fűszer üzletekben.

„Uranos-1 vegyészeti gyár

Kávé. --------

HOCHSINGER TESTVÉREK

1 klg. frt. kr.
New-Cuba kávé ..................................1.60
Jamaikai legfinomabb....................2.20

Kuba legfinomabb.........................2.20
Ceylon legfinomabb.................... 2.10
Ceylon finom...................................2.—
Portorico finom, és Cuba . . 1.60 2.—
Gyöngy legfinomabb .... 2.— 2.20
Mocca legfinomabb........................ 2.20
Arany Jáva legfinomabb...............2.20
Brazíliai legfinomabb ...... 1.60

J Brazíliai II. rendű.........................1.30
; Cuba pörkölt..............................2.— 2.40
i Hungária kávé............................. 1.20

Őrlőt kávé ........................................1.—
Budapest, "VI., Rózsa-utcza 85. Kapható:

Kern Testvéreknél, Léván.

Kiváló szerencse Töröknél!
Felülmulhatatlanul

kedvez töárudánknak a szerencse Rövid idő alatt 15 millió korona nyereménynél többet fizettünk nagyrr*  
becsült vevőinknek; csak a legutóbbi időben is

a legnagyobb nyereményt és pedig: 
a 605.000 koronás nagy jutalmat az 57080. sz. sorsjegyre,

a 100.000 kor. főnyereményt a 74366.sz. sosrj.-re a so.ooo kor. főnyereményt a 83061 u.sorsj.-re
70 OOO
70 OOO 
60.000 
60.000
50000

1)

9

n

>

n

r
•?

11

*]
még egyéb sok nagy nyereményt

a 81161 „ 
az 5498 „ 
az 51613, 
a 76347 „ 
a 4036 ,

a ioo ooo ,. 
a 90 ooo „ 
a 90.000 
a 90.000 .,

és ezeken kívül
Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ leges'íydusabb osztá-y sorsjátékában vegyen 

részt. — A most következő m. kir. szabadalmazott 14. osztálysorsjá'ékban njból 

110.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény 
jut é 3 összesen e^y hatalma*  összever.

a 8 millió 459.000 koronát
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt.
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben

Továbbá 1 jutalom 1 nyeremény 400*000?
1 á @00-000. 2 a 100.000. 1 á 00*000?  2 Ü 
g>OOO*  > a 70 000 2 á 00*000?  1 á 90*000.  
l a 40*000*  5áSO*OOO*3  á @9*000?  8a @0*000*  
8 á 19*000?  36 á 10*000  korona és még sok egyéb; 
összesen 99*000  nyeremény és jutalom 14.490*000  
korona összegben.

Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű áraif:
Vs eredeti sorsjegy frt—.75 vagy kor.1.50 ; J/4 eredeti 
'ín >• 3. „ „ 6. \ j ,.

A sorsjegyeket utánvéttel, vagy az összeg 
ktlldj ük.

Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseke'

folyó évi április hő 17-ig
bizalomrail hozzánk beküldeni.

I

sorsjegy frt 150 vagy kor 3. — 
,, n 6. n n '12-

előzetes beküldése el'enében

eredeti sorsjegyekre kérünk

Török A. és Társa
bankháza Budapest.

HAZÁNK LEGNAGYOBB OSZTÁLYSORSJATÉK-ÜZLETE
Föarudank osztalysorsjáték üzletei:

Központ: Teréz-körut 46a. I, fiók; Váczi-körut 4,a
II. fiók : Muzeum-körut 11 a III fiók : Erzsébet-körut 54 a. ——

i

Gyár : Nyerges-Újfalu (Esztergom m.) Siirgönyczim : Eternit Budapest.
o-OS

törleszteses kölcsönöket nvujank bu- 
----- d»p(-sti és

külföldi elsőrangú pénzintézetektől A föld
birtok és ingatlan ’/4 értékig I. éa II. 
helyre 15—65 évid terjedő időtartamra. 
Személyhitelt! papoknak, katonatisztek- 

~ nek, állami és migánhi-
vatalnokoknak, kereskedőknek és ipiro- 
soknak kezes es kezes nélkül 1—15 évig 

terjedő időre gyorsan es disetréten.
Bank- és magánadóságok convertálása 

Meller Lajos és Társai 
bankbizomáuy.

Budapest, VI. Dávid-utcza 15 
(Törvényszékileg bejegyzett ezég).
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JÓSZKB&álífft MUBKA1
Gazdasági gepek, gepreszletek, töm
lők, vízmentes ponyvák, merlegek es 
gepszijak, szerszám, vas- es aczél 
főraktár. Portland cement es Hyd 

raulikus mész stb. 1 

Kapüato KERN TESTVÉREKNÉL Léván.
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ETERNIT-PALA
Azbeszt-cement-pala 

HATSCHEK LAJOS SZAB. 
Elpusztíthatatlan, könnyű, tetszetős, olcsó és tűzálló tető-fedőanyag. 

ETERNIT MÜVEK Hatschek Lajos Budapest, 
VI., Andrássy-ut 33- 

Elsőrangú referenciák. — Jótállás. — Évi gyártás 1500 kocsirakomány. — 
Kérjen ismertetést.

P^Pf P^TPItYI pl? Az orvo8i kongresszuson Leyden tanár kostatán hogy egyedül Németországban lálandóan 1,200.000 embert tüdövészes és ezek közül kb. 180.000-sn 
X UHU Uöwv^CJiXAwXi. lesznek áldozata e borzasztó betegségnek. A tüdöbaj előidézői a tub r-bacillusok, mely baczillusokat minden ember be’élegzi, mert előlük elzárkózni 
lehetetlen. Ha most már szórendére sokan nem lesznek tuberbaczilusokká, abból tűnik ki, hogv az emberi test azzal a tehetséggel bir, hogy a belélegzett tuberbacillust ár
talmatlanná teszi. Ott, a hol a légcső számos finom ágacskává széjjeloszlik, a tüdőben vezető k’étmirigy,az agynevezett pajzs- vagy tüdömirigyek vannak, a melyeknek rendeltetésé
ről a tudomány sok ideig nem volt tisztában. Most azonban Hoffaian dr. kutatásai nyomán tudjuk, hogy ezek egész külön folyadékot készítenek, mely a betegségi tüneteket még 
mielőtt pusztító hatásukat megkezdhetik a tüdőben, megsemmisíti. A hol tehát ezek a mirigyek átöröklés, vagy gyöngeség, vagy más organikus akadály folytán nem tudnak ebből 
az anyagból elegendőt produkálni és a hol a tüdő meghűlés, por vagy egyéb befolyások követketézben érzékeny, ott a betóduló tuber-baczillusot megmaradnak és elöbb-utóbb be
következik a betegség. Itt támad a gondolat: a pajzsmirigy erősítése által a tuberbaczillui pusztításának elejét venni. Ezt a közeli gondolatot felkarolta Hoffnann dr. és a pajz 
mirigy-erősítő anyagból saját maga készített egy gyógyitószert tüdöbaj (krónikus katarrus és azzkór) ellen, melyet Glandulénnak nevezett el.

A Glanduién nem mérges, nem vegyészeti mü, hanem teljesen egészséges és állatorvosi felügyelet alatt frissen vágott juh friss pajzsmirigyeiböl lesz készítve, a természet 
maga adja a gyógyszert minden betegség ellen, csak találni kell. A pajzsmirigyek alacsony hőfoknál, légmentesen lesznek megszáritva, tablettákba préselve, minden tablettának 
0’25 gram a súlya, melyből 0 05 gr. mirigypor és 0.20 gr. tejezukor édeskésére.

Ha a Glandulént előírás szerint használjuk, javul az étvágy, jobb lesz a kedv, és testi súly gyarapodik, láz, éjjeli izzadás és köhögés múlik, köpet enged javulás áll be,
Sok orvos és magánfél bizonyítja e tüdővészt gyógyító szer nagv értékét. Glanduién már sok meglepő gyógyító eredményt mulatott, hol más szert nem használnak.
Glandulént készít Dr. Hoffoiann Nachf. vegyi gyára, Meerane (S'.ászország) és kapható a legtöbb gyógyszertárban, valamint Török JÓZBöf gyógyszerésznél Buda

pest, Király utcza 12., üvegekben 100 tablettával 5 kor. 50 fill tablettával 3 kor. Kimerítő füzetkék a gyógyító módról, orvosok es gyógyult betegek értesítéseivel ingyen 
és bérmentve. Óvakodjunk értéktelen utánzatoktól.

Nyomatott Nyitrai és Urna könyvnyomdájában Léván.


