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A LAP KIADÓJA ; NYITRAI Ó3 TÁRSAj\t

Mindig ugyanaz.
1849. március 4.-én a hatalom ki

mondotta, hogy Magyarország Ausztri
ával gazdasági egységet képez. Vagyis 
ránk parancsolta, hogy mi ue hazánkhoz, 
hanem Ausztriához ragaszkodjunk s 
tudtul adta, hogy Magyarországot 
Ausztriának kell kormányozni !

Ha kérdezzük, hogy változott-e 
alapjában az osztrák politika ? Nem 
változott. Egy és ugyanaz, a legkö
vetkezetesebb értelemben. Talán 1867 
hozott nagy változatosságot ? Miben ? 
Hát nem kisért bennünket az isteni 
klauzula vagy pedig a chlopi parancs 
nem nehezedik ránk ? Nem-e akar 
nálunk Ausztria egy abszolút udvari 
pártot s nem-e akar egy álalkotmá- 
nyosságba burkolt önkényes rendszert 
meghonosítani és nem-e ebben kell 
keresnünk az okot, hogy az ország 
felett folytonos válság s összeütközés 
lebeg s hogy az állami létünkre nehe-' 
zedő válságos kérdések csak felraktá- 
roztatnak ? Mindezek világosak lehetnek 
előttünk, hacsak homokba nem dugjuk 
a fejünket!

A fő dolog s törekvés, hogy el 
kell mindent posványositani s bizonyos 
számításokra bízni, melyek a nemzetnek 
az erőképességét leszállítják. Ebből 
magyarázható meg, hogy amire csak 
Ausztriának szükségé volt, azt mind 
megkapta: kedvező kiegyezést, kvóta
emelést, házszabályreviziót stb. Csak 
az ország nem kapott semmit I Az 
eredmény, amit felmutathatunk, nem 
egyéb mint puszta idővizsgálódhatás, 
melyet nagy kegyesen már századok 
óta engedélyeznek s igy hiaba keressük, 
várjuk a megváltó igéket, am.lyek a 
nemzetben, az embereknek a kebelében 
bizalmat gerjeszthetnének !

Rámutassunk a bankügyre ? Hát 
ebben nem-e törvény a legfőbb Had
úrnak a kommandója s vájjon figye
lembe lesz-e véve a nemzetnek tör
vényben biztosított akarata ? 
sincs róla !

Mily vakmerőséggel csapják a sze
münkbe, hogy hiszen emellett a rend
szer mellett, mily nagyot haladt a 
nemzet! Hát 1849.-től 1867.-ig nem 
haladt? Ki merné azt állítani? Pedig 
kimondott önkényes uralom alatt állott 
a nemzet. 18 év egy nemzet életében 
semmi, de még sem annyi, hogy tét
lenül megállapodjék! Vagy 1867.-től a 
a mostani időkig 43 év múlik el, hogy 
gondolható tehát, hogy egy nemzet 
stagnáljon ?

De fordítsuk meg, hogy hol volna 
ma a nemzet, ha 61 éven keresztül 
meg lett volna önrendelkezési joga ? 

Szó

Tessék e fölött elmélkedni. Hiszen a 
nemzetek is csak úgy vannak, mint a 
világ folyása, vagy előre vagy igen 
ritkán hátra. A világ folyása vonszolja 
maga után a nemzeteket is, vagyis 
haladniok, fejlődniök kell! Nemde most 
a fő cél az, hogy pozitív munkásság 
legyen ; hogy a pusztítások meg le
gyenek szüntetve; íogy az érzelmi 
mámor és zsonglőrö ködés ki legyen 
irtva; hogy a király s a nemzet közt 
az egyetértés helyreálljon ? !

S hogy az megtörténjék, mit csi
nál a kormány ? Hát azt, hogy sem
mitmondó frázisuk zeréje mellett, egyet 
visszafelé húz a fjlfelé amúgy is 
nehezen haladó sziklán, a nemzeti 
jogokon!

S erre a szégyenletes munkára 
az állami tisztviselőket, tömött sorok
ban egyetlen intésre, kipirult arccal 
kényszeríti is, hogy kiáltsák a nemzeti 

^követelésekre a „Feszítsd meg“-et!
Egész berendezkedésünk hamis, 

egész rendszerünk csak a nemzetnek 
a megalázását céloz* Jogász nemzet 
volnánk s bizony elég szégyen s gya
lázat, hogy ali? vaD törvényünk, 
lyet mi magunk ne tudnáuk s nem 
tudunk félremagyarázui. Hát ue cso
dálkozzunk, ha az osztrák e tekintetben 
is túltesz rajtunk !

Vizy Pereuo

me-

A fiatalkorú bűntettesek.
Irta : Szobolovszky István.

Köztudomású, hogy ez év kezdeten ha
tály a lépett az a törvény, mely velejeben 
véve az u. n. fiatalkorú bűntettesek terüle
tére vonatkozik.

Eppezért, azt hiszem, nem lesz teljesen 
időszerűtlen a címben foglaltakkal legalább 
vázlatosan fogUlsoznünk. Különösen úgy a 
szülőre, valamint a pedagógusra nézve nagy 
fontosságú és érdekű, hogy az uj gyermek
védelmi törvény egyes lényegesebb részeivel, 
pontjaival kellő időben megismerkedjék.

Mindenekelőtt tudatával kell birnunk 
annak, hogy az uj gyermek-védelmi törvény 
főleg azért vált s2Üsségessé, mórt a régi 
nem felelt meg teljesen azoknak a kivánal
maknak, melyeket a fiatalkorú bűntettes 
egyénisége megkövetel. A birák eddigelé 
jóformán csak a B. t. k. betűihez, helye
sebben paragrafusaihoz ragaszkodtak, a 
fiatalkoiú bűntettes egyéniségét pedig többé- 
kevésbbé mellőztek. Az az idő, mely a bíró
ságoknak e kérdéses ügynek vágrehajtárára 
állott, édes-kevés volt ahhoz, hogy a fiatal
korú bűntettes egyéniségé a biró intézkedé
sénél érvényre jusson. A biró nehá, y percnyi 
kihallgatás után kénytelen volt megállapítani, 
vájjon az illető fiatalkorú bűnös-e vagy 

sem. Már pedig kétségtelen, hogy néhány 
percnyi kihallgatás nem elégséges ahhoz, 
hogy bármelyéé fiatalkorú bűncselekményé
ről, annak okairól, világos képet nyerjünk. 

Mindezekhez hosszabb kutatás, nyomo
zás és a gyermeki lélek alapos ismerete 
szükséges. A gyermek-védelmi törvénynek, 
mely ugyan minálunk még uj, de amely a 
Nyugat egyes államaiban már rég meghono
sodott, nem az a célja, hogy a fiatalkorú 
bűncselekményét megtorolja, sőt megbüntesse, 
hanem az, hogy az dy bűntettest a bűn ösvé
nyéről leterelje, a bűnök ellen megvértezze, 
etb s ilyentén a társadalom hasznos tágjává 
avassa. E törvény alkotói arra az állás
pontra helyezkedtek, hogy a fiatalkorú bűn
tettes nem annyira vétkes, mint inkább 
szerencsétlen ; továbbá, hogy az ilyen a 
büntethetőséghez szükséges értelmi, erkölcsi, 
stb. fejlettséggel még nem rendelkezik, mi
nélfogva a teljes beszámithatóság s a teljes 
felelőség alá nem is vonható.

Mielőtt a törvény ismertetésére térnénk, 
foglalkozzunk kiesé magukkal a fiatalkorú 
büutet-esekKel s Lüuteteudö cselekményük 
okaival.

Ha bepillantunk a szociális élet mé
lyére, észrevesszük, hogy a fiatalkorú bűn
tettesek száma évről-évre ijesztő módon 

i növekedik.
így tehát ebből a szempontból nem 

nézhetjük tétlenül, hogy e nemzet virágjának 
bizonyos hányada a tűnök fertőjében elme
rüljön, mert az a gyümö cs, mely az ily 
minőségű virágból tamad nemcsak, hogy él- 
vezhellen, hanem egyszersmind megrontója 
az egészséges gyümölcsnek is. Égető szoci
ális feladat tehát, hogy a fiatalkorúak bün
tetendő cseleaményét bizonyos profilaktikus 
intézkedéseinkkel megelőzzük, mert tény, 
hogy sokkal könnyebb akármelyes bajt 
megelőzni, mint a meglevőt gyökeresen or
vosolni. E tekintetben az iskolának és a 
társadalomnak kölcsönös segítségre, támoga
tásra van szükségé.

Ha a fiatalkori! bűntetteseket bizonyos 
lélektani szempontok szerint vizsgáljuk, arra 
a kézenfekvő tényre jutunk, hogy ezek 
részint a normális, részint pedig abnormis 
körbe tartozó osztályba tartósnak. As 
abnormis körbo tartozó bűntettesek közé 
sorozzuk : a gyengetehetségü (debilis), a 
gyei geelméjü ( mbecil), a hülye (idestaj, as 
epilepsziás, a kintié, az ideges, az alkoho- 
likus vagy akármelyes szellemi hibában, 
rendellenességben leledző fiatalkorúakat.

E helyütt nyomban meg kell jegyeznük, 
hogy a fiatalkorú bűntettesek javarészét a 
gyengeelmejűek (imbecilek) képezik.

így pld. az u. n. erkölcsi gyengeelméjű 
(msania morális) gyermekek illetve fiatal
korúik bű íosalekményei ellen az uj gyer
mek-védelmi törvénnyel alig lehet védekezni. 
Mert ügyes, körmönfont színlelésükkel, kép
mutatásukkal igen könnyen kijátssák a tör-
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▼ínyt ; bizonyos ideig javulást színlelnek, 
de mibelyest • törvény kötelekéből kilépnek, 
iámét a régiek lennek. Átok az okok, 
melyek • fiatalkorút bizonyos bűncselek
mény körébe sodorják, felette számosak.

Vannak okok, melyek szálai a gyer
mek, illetve a fiatalkorú átöröklött tulaj
donságaiból, sajátságaiból stb. táplálkoznak, 
▼annak ismét olyanok, melyek a fiatalkorú 
későbbi életévében szerzett hibáiból erednek 
s végül vannak aa u. n. alkalmi okok is.

A lelki okok körébe soroshatjuk pld. 
a fokoaott saggerálhatóságot, az indulatos
ságot, a dühöaséget, as irigységet, a bosz- 
szúvágyat, a féltékenykedést, az érzelgős
séget, a kapzsiságot, a falánkságot, aa erö- 
saakosságot, a különböző kénysserképzelet 
(pld. kleptománia, pirómánia, kóros félelem, 
stb.), a vakmerőséget, az Ítélőképesség gyen
geségét, ferdeségét, a makacsságot, a kóros 
káprázatokat, stb. Egyéb okok között ott 
találjuk ; a rossz, elhanyagolt, hiányos ne
velést, a fertőzött környezetet, a munaa- 
nélküliséget, a tétlenséget, a nyomort, a 
nélkü.özést, a felügyelet hiányát, az elha
gy ottaágot, a durva bánásmódot, a kora
érettséget stb.

Akadunk szü ökre, akik édes-keveset, 
vagy éppenséggel semmit sem törődnek 
gyermekük nevelésével. Nem csuda tebát, 
bogy as ily gyermek csakhamar a züllött 
környezét áldozatává válik. Nem helyesel
hetjük a szülök azon eljárását sem, melynek 
révén 13, 14 és 15 éves gyermekük az élet 
forgatagaiba, küzdő tereire kerül. A 13—15 
éves gyermek lelkivilága még nem elég szi
lárd ahhoz, hogy a bűn hullámainak ellen 
tudjon állni.

Igen sok ferde, helytelen dolgot tudnánk 
e helyütt felsorolni, de e sorok szűk ke
retei nem engedik, hogy bővebben réstle- 
tezzük azokat.

Mindezek előrebocsátása után lássuk 
aa uj gyermek-védelmi törvény általános 
vonásait.

Az uj gyermek-védelmi törvény két 
nagyobb kört foglal magában, Ugyanis: az 
egyik a 12 éven aluli bűntettes gyermekek 

köre ; a másik a 13—18 évesek, helyeseb
ben as u. n. fiatalkorúak köre. Az első 
körbe tartozó gyermekek semmiféle bünte
tőjogi felelősségre nem vonhatók , tehát 
egyáltalán nem esnek büntetés alá. Es a 
kor as u. n. teljes bessámithatatlanság kora.

Ha a jelzett körbe eső valamelyes 
gyermek bűnös cselekményt követ el, akkor 
ez a gyermek a biró intézkedésére a házi, 
vagy pedig az iskolai fenyítés alá esik.

Hogy mily körű és minőségű az iskolai 
fenyítés, arról a kultuszminiszter idevágó 
rendelete szól.

Ha azonban a 12 éven aluli gyermek 
(bűntettes) romlott, fertőzött környezetben 
él, továbbá, ha a gyermeknél a züllés bizo
nyos tünetei már mutatkoznak, akkor ugyan
csak a biró intézkedésére első esetben va
lamelyes gyermekmenhelyre, az utóbbi eset
ben pedig javitóintézetbe, gyermek-ott
honba kerül.

Folyt, köv.

Különfélék.
Vidéki előfizetőinket kérj fik, hogy 

postahivataluknál az előfizetés 
megújítása iránt szíveskedjenek 
intézkedni, hogy a lap küldése 
fennakadást ne szenvedjen
— A casino 50 éves Jubileuma. 

Ötven év az idők vég e eusegéüen : semmi. 
De ötven év egy egyesület életében nagyon 
is tekintélyes szamot képez. A Lévai C-sino 
1909. évi november hó 2O.-áu érvén el azt 
a magasnak nevelhető időt, smikor e hó 
3. án tartott jubileuma alaaimaval életének 
félszázadát lezárva 50 éves fennállását ün- 

' nepeite és a ritka üunepség keretében be
számolt a múltról, amely az egyesületnek 
fenyes és válságos borszakait egyaránt fel
tüntette éa kidomborította, — megelégedés 
sel pillanthatott vissza a lefo.yt hosszú 
időre, mert életének egyes korszakaiban 
buigón teljesítette nemes és hazafias hiva
tását. Et a tudat zálogot ad arra, hogy a 
casino tagjainak szoros egyetértése es köz
reműködése meiiett a jövőben kétszeres 
erővel es kitartással fog munkálkodni, a haza 

I a nemzet éa a közjó szolgálatában. — A 
casino jubiláns üunepsége, amelynek minden

mozzanata as egyesület házában folyt le, a 
következő volt: A délelőtt 11 órakor meg
tartott diasközgyülésen Huberth Vilmosnak 
szép és lelkes megnyitója után Báthy László 
prépost mondotta el magas színvonalon álló, 
költői szárnyalású ünnepi beszédét,^ am< Íz
ben visszatekintést vetve a casino 50 éves 
fennállására, teljes bizalommal eltelve a ca- 
sinónak szép és biztos jövője iránt, — remek 
hasonlatok közbeszövésével hűen ecsetelte 
as egyesület múltját. — A közgyűlés elha- 
tározván, bogy as ünnepi beszéd egész ter
jedelmében a jegyzőkönyv lapjain megör - 
kittesaék, — egyhangúlag elfogadta és jóvá
hagyta az évi közgyűlésnek a kétezer 
koronás alapítványra vonatkozó azon hatá
rozatát, hogy az alapítvány kamatai évenkint 
egy-egy jóviseietü és kiváló szorgalmú 
iparos- illetőleg kereskedőtanononak jutal
mazására fordittassanak. A díszközgyűlés az 
elnöknek rövid záróbeszédé után befejeztet
vén, 1 órakor társasebéd volt. A felkössöutők 
sorát Hubert Vilmos, elnök, nyitotta meg, 
aki Mailáth István alispánt, mint a casino 
kedves vendégét üdvözölte. As alispán Léva 
város közönségére és a casinóra emelt poha
rat. Bándy Endre a casino ssép jövőjére éa 
felvirágozására, majd az egyesület emlék
lapjainak megirójára. Jaross Ferencre ürí
tett poharat. —— Dr. Frommer Ignác Báthy 
Lászlót, az ünnepség szónokát, — Leiden- 
froBt Tódor Huberth Vi most és Levatich 
Láss ót, — Medveczky Sái dór Miwarct 
Györgyöt éa dr. Frommer Ignácot, mint a 
casinónak legrégibb tagjait, — dr. Kaszt- 
niczky Ká mán Bittó Gt/un honvédörnagy, 
zásalóaíjparancsnosot éa a tisztikart éltette.
— Bittó Gyula a polgárság és a honvédség 
közölt fennálló barátságos viszony ápo áeára,
— Berczelly Mikiói a casino tisztviselőire,
— dr. Kaszaniczky Kálmán Ordody Eodrére 
s ez Kaszaniczky Kálmánra és aa egyesület 
tagjaira mondottak felköszöntöt. A társas- 
ehed étlapja: Lévai Casino 1859—1909.— 
Étrend, 1910. április 3.-áu. — Ragom leves. 
Fogas tartar mártással és aspikkel. Rostbeauf 
burgonya és mustáiral. Sült kapoan zöld 
salaiéval éa befőttel. Torta, sajt, gyümölcs, 
kugler, fekete kávé. — Borok ; fehér asz
tali, burgundi vörös, versed, táliyai, szamo
rodni, transylvani, pezsgő. Jubileuma alka'- 
mából részint levélben, rési int távirati
lag üdvözölték a casinót: Taug Em i Kas
iáról, — Saölgyémy Ferenc Budapestről, — 
Koodo János Po.aonvbó , — Lskuer László 
Budapestről, — dr. Tóth György Kecske- 
méirö1, — E.sei.mann O akar Saiorajauj-

T ARC A.

Én már csak voltam.
Én már csak voltam s többé nem lessek.
Virágot tépni többé nem merek.
Becsukva már as ajtó, kint vagyok.

8 kint sdg a 8sél, — beié kacag as árny. 
Sserelmes lángok tünuek, imbolyognak, 
Valahol simák, valahol zokognak .. .

Tán nem is voltam soha odabenn... 
Tavasai kincset nem találtam én. 
Hideg ssived sohsem volt az enyém.

Megyek. — E> engem többé nem találtok. 
Ha-ha 1 jöhetsz utánnam régi átok : 
Én már csak voltam — s többé nem lessek.

£ %uttkay €mma.

k takácsból lett pandúr.
Irta: farosa Fsrssa.

A mi utcánk nevezetes alakjai kösött 
a magunkénak mondhatjuk est a pandúrt 
is; de csak részben, mert ő nem volt 
tősgyökeres hegyaljai. Véletlenül szakadt 
kősónk. Beleházssodott as utcánkba. Egy 
kömivesnek aa özvegyét vette el. Ez oknál 
fogva pandúri minöaégében szerzet* érde
meiért vagy hibáiért bennünket sem dicső
ség, sem megrovási kaland nem illethet.

A ssövőssék mellől került a pandúr

ságba. A szövőszéken derekasan megülte a 
helyét. Keresett és ügyes takáosmester volt. 
Egész éven át bőven akadt munkája; mert 
aa időtájt még a legtöbb háziasszony nem 
a boltokban vásárolta a vásznat, hanem a 
termesztett kenderből megfonták a cérnát s 
abból vagy otthon vagy a takácsnál szőt
ték meg aa alsó ruhára valót s a piroa- 
meg kékcsikos ágynemű java részét

A tállkokba meg a mi anyáink is éven- 
kint vetettek kendert. Talikoknak nevezik 
az utcánk végén, a volt gazdasági kertig 
elterülő,'keskeny földeket, amelyeken ma 
már a Koháry- és Hegyalja-utcák folytatá
sára több házat építettek. A tálik szó, mely
nek sem a magyar, sem a tót nyelvben 
ninos értelme, — bizonyosan a Theil (rész) 
német sióból fabrikálódott és részecskét 
jelenthet. Sok hegyaljai hásnak volt ilyen 
kis, kend rés fóldecskéje. Esőket aa utca
beliek valamikor mint hűbéresek kaphatták 
a lévai uradalom egykori tulajdonosaitól.

A kenderesek után követkeaett a fás
kert i e8y eleven sövénnyel, líceummal saé- 
lesen és süiün bekerített, nagyobb terület, 
amelyben csak nehány akácfa lézengett ; de 
annál több volt benne a bozót. Es a nagy 
kert arra szolgált, hogy as uradalom ösz- 
sses erdeiből ide saállitották a faanyagot, 
amelyet a szemközt levő épületből (most

Lutovazky korcsmája) a faispán őrzött és 
kezelt.

Pandúrunk kapott csinos egyenruhát ; 
melléje bosszú kardot és karabélyt. Vett 
magának egy szürke lovat, amely testvérek 
közölt is megért 10—15 pengő forintot, ami 
anno 1872-ben elég ssép összeg volt — egy 
szamárért. A ló azonban nem volt szép, 
mert n.gyon rosszul tartotta és hanyagul 
kezelte. A szürke néhány hét alatt rémsé
geién lesoványodott. Hogy is ne I mikor 
széna helyett kukorica- meg babszárral 
etette és abrakot soha nem is ssagolta- 
tott vele.

A szegény párának oldalbordái szinte 
zörögtek a hitvány koszttól és a szőre a 
sok piszok miatt a szürkéből a kifejezhe- 
te'len színbe ment át.

De azért ez idő táj bán még sem volt 
büszkébb ember a mi utcánkban, mint a 
pandúrunk, akit D. Andrásnak hivtak. Aa 
alábbiakból majd ki fog tűnni, hogy méltó 
volt aa András névre és érdemdús elődje 
volt a később híressé vált András-bácsiknak. 
Ügy ült a lován, mint egy generális, aki 
legalább tiz nagy osatát nyert és a civilek
kel csak hivatalos nyelven beszélt.

Ha kirukkolt, a felesége a lóra ülésnél 
rendesen megjelent. Ast fogták rá a pletyka
nyelvek, hogy ilyenkor a lovat támogatta, 
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helyről, — Schultz Rezső Nyitráró1, — dr. 
Berta Gésa Pozsonyból, — a körmöd tár
saskör és Pinka Sándor Garamszentkereszt- 
ről. — A jubiláris ünnepséget este vidám és 
kedélyes táncmulatság fejezte be.

— Széchenyi István emlékezete 
E hó 8.-án volt évtordulója Széchenyi István 
halálának. Ezt az évfordulót a m. kir. val
lás- és közokt. miniszter hazafae és kegye
letei rendelete folytán az ország összes 
iskoláiban megünnepelték. Az ünnepségből 
Léva is kivette a maga részét ; nemcsak a 
tanitás szünetelt, hanem a templomokban 
isteni tiszteletek voltak és az évforduló 
napját az iskolákban megtartott ünnepélyek 
keretében a legnagyobb magyar emlékének 
szentelték. As ünnepélyek részletes leírását 
— helysittke miatt — lapunk jövő számá
ban adjuk.

— A Lóvá—nagy Burányi vasút
vonal kiépítése is komolyabb stádiumba 
lépett. Folyó hó 8.-án kezdődött a közigaz
gatási bejárási munkálata. A kereskedelem
ügyi miniszter részéről dr. Fináczy Béla 
miniszteri titkár, Szikszay Gerö főmérnök, 
Jenik Béla vasúti és hajózási főfelügyelő, — 
a földmivelésügyi miniszter részéről Becker 
László kultúrmérnök, — a hadügyminiszter 
részéről egy őrnagy, az államvasutak részé
ről Hollós Miksa lévai osztálymérnök vettek 
részt. Barsvármegye képviseletében Bodó 
János főjegyző, Persay Ferenc főügyész és 
Bodor Károly főmérnök jelentek meg a tár
gyaláson. Léva városát Bódogh Lajos pol
gármester, Leidenfrost Tódor uradalmi jó
szágigazgató és Holló Sándor bizottsági tag 
képviselték. Ezen vasútvonal Barsvármegye 
déli részének érdekeit szolgálja. Méltatásara 
hosszabb cikkben még visszatérünk.

— Vallásos és hazafias ünnep
ségek. A vallásosság és hazafias érzés fel
keltésére ea megszilárdítására szolgáltak azon 
ünnepélyek, amelyeket e hó 4.-én a főgim
názium és a tanítóképző intézet Mária- 
Kongregációjáuak vezetői rendeztek a kong
regációk tagj.ival. A kegyesrendie i temp
lomában reggel 9 órakor tartott szentmise 
alatt Rassovszky Kálmán tanárnak gyönyörű 
beszéde kíséretében folyt le a tagok felveteie. 
Mise után ünnepé y volt a főgimn. nagyter
mében. A gazdag es válogatott műsor minden 
száma a szereplőknek dicséretére vált és a 
legnagyobb elismerésre méltó. — Délután 5 
órakor.a tanítóképző Mária-Kongregációjáuak 
tagjai — Kaveqgia Kálmán elnök vezatese 
mellett — a Kath. Körben tartottak ünne- 

hogy össze ne essék a teher alatt, ha az 
ura ráül. Pedig nem igy volt ; mert a saját 
szemeimmel láttam, hogy az urát segítette 
fel a nyeregbe és berakta lábait a ken
gyelvasba.

Egy őszi napon arra a szenzác.ós birre 
ébredtünk, hogy egyik nyitott udvarból hat 
hízott ludat loptak el as éjjel. Ez rendki
vüli eset volt nálunk. Mert dacára annak, 
hogy utcánkban igen sok háznak nem volt 
kapuja, — már évek óta egy öklömnyi 
csirke sem veszett el ; pedig a kurtahegyi 
odúk tele voltak cigányokkal. De ekkor 
még ezek is tisztességesen viselkedtek a 
ritkán akadt közöttük enyveskezü. Nem 
bántották a másét. A morékból azok, akik 
bírták a munkát — úgy a férfiak, mint as 
asszonyok — vályogvetéssel foglalkoztak 
vagy a kömiveseknél napszámba hordták a 
követ, téglát s unitért kevertek.

A városi kapitány as ügyet — miután 
a lopta gyanúja a cigányokra esett,—akik 
a varos határán túl laktak, — áttette a 
megyei csendbistoshoz. Ez a nyomozással 
a 'mi pandúrunkat bista meg, aki a vett 
utasítás szerint ki is lovagolt Kurtahegy alá. 
A kutatás eredménnyel járt. Megtalálta az 
ellopott lúdak tollát és csontmaradványait, 
aminek folytán a helyszínén ért összes ci
gányokat egy csoportba terelve, kivont kard
dal hajtotta maga előtt a város felé.

pélyt, amelynek műsora változatosság és 
siker tekintetében szép folytatása és kiegé
szítője volt a főgimn. által délelőtt rendezett 
ünnepélynek. Úgy az egyse szereplők, miut 
a zenekar, de kivált Baker Béla, intézeti 
nevelő — tárogatón meleg érzéssel ée ritka 
ügyességgel előadott magyar dalaival — 
kellemes szórakozást és élvezetet nyújtottak 
a nagyszámú közönségnek, amely a két ün
nepélyen őszinte elismerésben részesítette az 
összes szereplőket.

— A tisztviselők közgyűlése, amely
nek egyik főtárgyát Pogány Virgil járásbi- 
rónak a fogyasztási szövetkezetekről terve
zett előadása kepezte volna, — közbejött 
akadályok miatt rövid időre elhalasztatott. 
A közgyűlés napjáról éa helyéről az elnök
ség annak idejen értesíteni fogja úgy az 
egyesület tagjait, mint a fontos ügy iránt 
érdeklődő közönséget.

— Gyászhir. Városunk iparososztálya 
egyik köztiszteletben áliuti tagját veiztette 
el Pigler Istvánban, akit a halai f. hó 3.-án, 
hosszas es BÚ.yos betegség után, 62 éves 
korában váltott meg nagy szenvedéseitől. 
Boldogult polgártársunk resztvett a boszniai 
hadjáratban, ahol jobb lábara sebet kapván, 
ennek nyomát egesz életéoen hordozta. Az 
ipar térén kifejteit szorgalma ea polgári 
erenyei érdemesítették őt arra, hogy tarsai 
több ízben a csizmadia-ipartaraulai elnöa’vé 
választották. Pigler latvan volt egyik meg
alapítója és több éven át tevékeny elnöke 
az iparos-olvasókörnek és polgártársai bizal
mából hosszú ideig foglalt helyet a városi 
kepviselölestüiet tagjai sorában. Utóbbi idő
ben a Temetkezési Egyesületnek pénztárosa 
és a Kath. Körnek aligazgatója voit, amely 
egyesü.eteu tisztikara díszes koszorút helye
zett ravatalára. Mint jó es gondos családapa 
fáradságos es kitartó munkája jövedelmen^ 
legnagyobb 1 észét számos tagból auó csa
ládjának tisztességes fenntartása mellett 
gyermekeinek neveltetésére es taníttatására 
törd.tolta. A melyen sujioit család fajdal
mában őszinte részvétté! osziosuak mindazok, 
akik ismertek és tanúi voltak hasznos mun
kával eltöltött példás eletenek. — Áldás és 
beke poraira 1

— Előmunkálati engedély. A ke
reskedelemügyi m. kir. miniszter a Léva
ló.—Bakabanyaig, illetőleg logegig, -— Levá- 
lól-^Zsitvatodemesig, uletoieg Nagysuranyig 
vezetendő helyi erdei, ü vasút Kiépítését 
tervező eidekeliseg állal kiküldött végre
hajtó bizottságnaá ezen szabványos nyom-

Amikor a díszes karaván, mely mint
egy 10—12 tagból állott, a Képkát (Kobári- 
emlék) elhagyta, — ott, aho. aa út négy
felé ágazik, — a cigányok, — akiket a 
pandúr nem fűzött koszorúba, — egy adott, 
titkos jelre mind szanaszét futottak és 
messziről fügét s egyéb grimaszokat muto
gatva, nyelvüket öltögeive, így kiabállak 
minden oldalról a pandúr felé:

— iái ti mi zsa hutára 1 Ti si len taki 
krindushudár I No, hicos ma 1 Ti somár I 
(Huszár vagy te I Te csak o.yan krinduaz- 
huszár vagy 1 No, fogj meg 1 Te szamár 1)

A pandúrt annyira meglepte a cigányok 
váratlan oaele, hogy egy darabig sóbálvány
ként ült lován. Azután — a helyett, hogy 
űzőbe vette volna a cigányokat — kivont 
karddal búsan és egyedül ballagott be ut
cánkon végig a városba. Azaz : nem ment 
egészen egyedül, mert a gyerekek értesül
vén az esetről, csapatosan és a gúnyos 
megjegyzések egész zuhatagávai kísérték őt 
szomorú útjában.

Hogy kiküldetéséről milyen jelentést 
tett a osendbiztosnak : nem tudom. De arra 
jól emlékezem, hogy 3 nap múlva — ön
szántából-e vagy felsőbb rendeletre, aa hi
vatalos titok maradt, — levetette a pan
dúr-uniformist és újra elfoglalta régi helyét 
a szövőszéken.

távú vasútvonalakra kiadott előmunkálati 
engedély érvényét meghosszabbította.

— Közgyűlés. A F. M. K. E. köz
ponti választmánya folyó hó 18.-án d. u. 2 
órakor Nyitrán a vármegyeház I. emeleti 21 
sz. termében évnegyedes gyűlést tart.

— Választási mozgalmak. A lévai 
választókerületből ma egy hete a gazdasági 
egylet titkár által vezetett tanulmányi ki
rándulás alkalmából többtagú küldöttség 
kereste föl Budapesten Polónyi Gésa volt 
igazságügyminisztert, hogy őt a neki már 
régebben felajánlott jelölés elfogadására 
felkérje. Polónyi Géza a jelölést — 
hir szerint pártonkivüli függetlenségi prog
rammal elfogadta s ma délben a Kossuth 
Lajos-téren tartja meg programmbeszédét. 
— Körmöcbányán — mint értesülünk — 
Vity Ferenc volt képviselő szintén ma mondja 
el programmbeszédét.

— Törvényhatósági bizottsági 
tagok. Barsvármegye törvényhatósági bi
zottsági tagjainak 1910. évre összeállított 
névjegyzéke szerint Léváról a következők 
tagjai a bizottságnak : Bakó Ferenc, Bándy 
Eudre, Báthy László, Belcsák László, Berger 
Adoif (meghalt), Boros Gyula, Csekey Vil
mos, Dukesz Lipót, Engel József, Faragó 
Samu, Féja Kálmán, Friedmann Samu, dr. 
Frommer Ignác, Frommer Mór, Grotte Vil
mos, dr. Holló Béla, Holló Sándor, Horn 
Berihold, dr. Karafiáth Márius, dr. Katona 
János, dr. Kersék János, dr. Kmoskó Béla, 
Main Ödön, Leidenfrost Tódor, Levatich 
Gusztáv, Medveczky Sándor, Nyitray Ferenc, 
Rsitimanu Ignác, Svarba József, Szauer 
Izidor, Szilassy Sándor, Tokody István, dr. 
Tóth Sándor, Vajda Jenő, Weisz Benő, 
Weisz Mór, Weisz Salamon. Ezek közül 
1910. év vegéig tartó megoizatássai bírnak : 
UseKey Vilmos, dr. Holló Béla, dr. Katona 
János ea Szilasay Sándor.

— A hadügyminiszter rendeletet 
bocsátott ki, hogy a Külföldön tartózkodó 
nem tényleges állományban levő katonák, 
amennyioen a gyakorlatra behívattak, azon
ban azt elhalasztani Kívánjak, tartózKodáai 
helyük konzulátusai utján kérvényt adjanak 
be illetőségi helyük törvényhatóságához.

— Az idei bérmálások. Az esztergomi 
föegyházmegye a bérmálásokat, melyek má
jusban szoatak kezdődni, a képviselőválasz
tásokra való tekintet'el elhalasztották. A 
hercegprímás úgy intezKedett, hogy főleg a 
vidéki községekben, a képviselőválasztások 
befejezése után, június második telében 
tartsak meg a bérmálásokat.

— A pocsolyába fűlt asszony. 
Özvegy Bankó Audrasné, 8ö eves vámosla- 
danyi asszony, e bó 5.-én éjjel hazamenöben 
a község hatarában levő pocsolyába tévedt 
és hihetőleg aggkora miatt nem bírván ab
ból kiszabadulni, — megfult. A szerencsét
lenül járt asszonyt csak másnap délután 
találtá meg. A megejtett nyomozás két
ségtelenül kiderítette, hogy a gyilkosság esete 
ki van zárva.

— Az ipartörvény megmarad. Az 
ipartörvénynek tervbe vett revíziója egy 
időre elmarad s az eddig tapasztalt hiányokat 
rendeleti utón fogják pótolni; uj ipartörvény- 
tervesettel csak akkor állanak elő, ha as 
észlelt összes hiányokon rendeleti utón nem 
bírnak segiteni.

— Öngyilkosság. Faragó Miklós, 
nyugalmazott vasúti fékező, a folyó évben 
már háromszor Kísérelte meg az öngyilkos
ságot, de mindannyiszor ideje korán észre
veitek és megakadályozták as élettel meg- 
hasonlott embert aa öngyilkosságban. Folyó 
hó 4.-én délután, amikor feiesége a városba 
ment, észrevétlenül a faskamraba osont és 
ott nadrágszijávai egy erős szegre akasz
totta fel magát. Minthogy az öngyilkosság 
kétségen kívül megállaputatott, a lévai kir. 
járásbíróság a boncolás mellőzésével a teme
tésre megadta aa engedélyt.

— Itt vannak a feoskék. A busvét 
óta tartó zord, szinte téliesnek mondható 
időjárást múlt szerdán és csütörtökön nálunk 
is eső váltotta fel ; ea igazi áprilisi esőnek 
mutatkozoit, amely gyorsan jön és nemso
kára el is távozik. A kiadó, csendes eső 
jótékony hatással volt úgy a tavasai, mint 
as őszi vetésekre. Utána as idő is megeny
hült és pénteken a déli órákban már néhány 
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fecskét is láttunk * városban, amelyek — 
mint a tavasa kedves előhírnökei — vidám 
osicsergéssel szeldesték a levegőt.

— Halált okosó verekedés. Vig 
Lásaló, Vig Béla és Gazsi Sándor nevű 
cigányok e hó 3 -án délután a kÍBkálnai 
korcamébsn mulattak. A sok ivóénak vere
kedés lett, a vége. Du akodás kösben Vig 
Lásaló Vig Bélának a jobb kezébe és fülebe 
harapott. Erre Guzbí egy fadarabbal olyan 
erős ütést mért Vig László fejére, hogy az 
rögtön összerogyott. A sebesüket, aki kopo
nyát örést szenvedett, a lévai kórházba szállí
tották, ahol másnap meghalt.

— Áthelyezés A m. kir. igaz-ág- 
ügyminiezter Orgonái Richard trencséni kir. 
törvényszéki Írnokot aa újbányái kir. járás
bírósághoz helyezte át.

— Csődbe került gyár. Az érsek- 
ujvá i Attila cipőgyár csődbe került. A 
gyár már huzamosabb idő óta anyagi zava
rokkal küzdött s most kénytelen volt üzemét 
teljesen beszüntetni.

— Vásár-áthelyezés. A kereBkede 
lemügyi miniszter megengedte, hogy Arenyos- 
maróton a folyó évi október hó 24—25.-ére 
eső országos vásár ez évben kivételesen 
november hó 7—8.-én tartassák.

— Háború Amerikában Egyrészt 
Csile, Etvádor és Ko umbia, másrészt 1 erű 
között a háború elkerü hetetiennek látszik. A 
perui kormány már morgositja csapatait. Az 
ellenségeskedés megkezdését minden pilla
natban várják. A háború okát batárvillon- 
gásban kell keresni. -

— A testi büntetés az iskolában. 
Berlinből Írják, hogy a porosz közoktatás
ügyi miniszter rendeletet bocsátott ki, amely
ben a testi büntetés kizárását szabályozza 
az elemi iskolákban. A középkorias rende
let szerint a tanitónak joga van ahhoz, bogy 
megverje a gyermeket. A verés azonban 
nem fajulhat e'páholássá, a becsületet nem 
érintheti, sem az egészséget nem szabad ve- 
ezélyeatetnie és a büntetést úgy kell kimérni, 
hogy a szeméremérzetet ne sértse.

— Rendkívül életrevaló, kipróbált, 
modern intézményt ajánlunk tisztelt olva
sóink szives figye mébe a Budapesten VIII., 
Főherceg Sándor-utca 30->k sz. a, fennálló 
Magyar Otthon penzióban. Évek óta általá
nosan kedvelt, pompásan bevált, családi 
szálló es, ahol mérsékelt napi áron (mind
össze három koronáért is és fokozatosan 
feljebb) teljes ellátáshoz és lakáshoz, szépén 
bútorozott külön bejáratú szobákhoz lehet 
Í'utni. Vidékiek, akik rövidebb hosszabb időt 
dvánnak a fővárosban tölteni, szórakozás, 

vagy üzleti ügyek intézése végett, a Magyar
O.thon barátságos hajlékaiban nyugalmasan 
berendezkedhetnek. Csoportos jelentkezők
nek, utazóknak, turistáknak, hivatalnokoknak 
éa más hivatásuknak még kivételesebb ked
vezmény jár ki. I.koák vakáció', tanulmányi 
kirándulásai számára egyenesen megbecsül
hetetlen a Magyar Otthon 1 Villamos világí
tás | Tükrös szekrények I

Triesti Általános bistositó társu
lat (Asaicursziom Gjnerali) Budapest, V., 
Dorottya utca 10. éa 12. A „Közga-daeágu 
rovatában közöljük a Triesti általános biz
tositó társulat (Áss curazioni Generáli), e leg
nagyobb leggazdagabb éa legrégibb bizto
sító intésetünk mérlegének főbb adatait. 
Teljes mérleggel a társulat mindenkinek, aki 
e célból hosaá fordul a legnagyobb kész
séggel szolgál. As intézet elfogad : élet , 
tát, szállítmány , útiéi/ és betörés elleni bittó- 
adásokat. Közvetít továbbá : jégbiztosításo
kat a Magyar jég- és viszontbiztosító r. t., 
baleset és szavaaatossági biztosításokat as 
Első o. általános baleset ellen bistositó tár
saság, valamint kesességi és óvsdékbistosi- 
táaokat, eltulajdonítás, lopás, hűtlen keselés 
és sikkasztás elleni bisiositásokat és ver
senylovak, telivérek és egyéb értékesebb 
tenyéssálatok bistositását a .Minerva* álta
lános biztosi ló részvénytársaság számára. A 
lévai főügynökség Frommer Mór.

Nem osak gyermektől vonandó meg 
minden, ami ssívgyeugitö, és az idegeket 
megtámadja, — félre tehát a ssesszel és 
kávéval 1 — feinnötteknek is legnagyobb 
kincs as egészség. A gondos háziasszony 

azért reggeli és ossonna kávéhoz mindig a 
valódi Kathreiner-féle Kneipp-malátakávét 
használja, mert elégedettség és megtakarítás, 
főleg azonban a gyermekek viruló kinésése 
a jutalma. A sok értéktelen utánzás miatt, 
a bevásárlásnál a legnagyobb ovatowág kí
vánatos. Csak Kathreiner névvel ellátott 
eredeti csomagokat lessék elfogadni I Minek 
is hagyna utánzatot magára erőszakolni, a 
mikor ugyanannyi pénzért valódit is kaphat

Irodalom és művészet.
Turáni Dalok. Mondái ÓB .történelmi 

hős-énekek. Zempléni A pád új verses kö
tetében valóban új világot nyújt sz olvasó
nak : as ősi szittya mithoszok világát. A< 
urál-altáji népek népkötési hagyományaiból 
merítette a izsrzö e világtörténeti körkép
nek néhány jellemző darabját. Régi pogány 
mondák isten-alakjai kezdik a sort : A’umt 
Tárom, égiat'n, a mongol népek Zeüsse, 
Jelempi. a világtermelö turáni Pro-nétheüsz, 
Kant Torem hadisten, Völund napia'en, a 
germánoknak is kedvelt és népszerű ős
kovácsa, Istár, a babilóni szerelem ÍBtennő, 
minden Venueok őse, merülnek föl a hitregés 
öakorbó1. Az ókori történelmi időkből Nabu- 
kudrust-nr és Atilla alakja nyomul legjobban 
emlékezetünkbe. Maiyar t rgyai közül a 
pompás humo.ú Bzentgalleni kaland köd 
menes huszárai, továbbá a haiálsej elmektől 
gyötröit Lavotta és a kuf teini várfogságát 
hösileg szenvedő gróf Teleki Blanka alakja 
legturániabbak. A kötetet végtelenül komor 
kopekkel a Tűzötön cuzü rege zárja be, 
mely árjáit és vargák életbaiál küzdelmerő 
énekel, melybe aa emberiség l-e'e pusztul. 
Napisten e.menekül, a szárazföld pedig visz- 
szasülyed az óceánba, melyből a viiágteremtő 
Jelempi egykor kiemelte.

Harmsdfelszáz Ispon negyvenöt kisebb- 
nagyobb költeményt kapunk a kötetben 
azoknak a mongol-fele nepeknek mondáiból 
és történetéből, mélyekhez a magyar is tai- 
tozik. Gazdag változatosság, j dlemzö vona
lak, sötét és vidám színeit és as időoeli és 
térbeli távolságokat -figyelembe véve meg
lepő össrhang vonul át e nagyszabású világ
képén. Zempléni magyar nyelve éa verse ö 
művészete ez új munkájában legjobb kiass- 
ssiausainké mellé állítható

A , Turáni Baloku Budapesten, a Frank- 
lin-Tarsulatnál jelent meg s Nyi rai és Társz 
könyvkereskedésében L-vin kapható. A a 
fűtve 5 korona, stilszerű diszfcötesben 8 
korona. (M. G.)

Közönség köréből.

Nyilvános köszönet

Nt. Varannay Lajos ujbarsi ref. leiké z úr 
4 koronát, a Lovai Kereskedelmi bank 25 
koronát es Franklin Társulat Budapestről 
35 kor. 60 fillért kü döttek a Livin létesí
tendő .Tanítók Háza* javára.

Fogadják a nemeslelkü adakozók as 
egyesület hálás köss ö.letét.

Végit István, Dsák Adolf,
a barim, ált. tauitóegye* a barsm. ált. tanitőegye* 

sülét elnöke. siilet főpénstárosa.

Köszönetnyilvánítás.

A özelmultban következő krgyes ado
mányok érkeztek a S eiánia írvabás cé jaira. 
A bsrefüssi körjegyzőségtől 13 korona 48 
fii ér, a lévai takarék és hitelinézeitöi 100 
korona, báró P.ttel Gyulané úrasszony ö 
méltóságától 10 korona, néh. Faragó M alós 
temet, koszorú megváltásból fennmarad 5 
korona 10 fi-lér készpénzt ; Franki Ede 
úrtól 10 zsák krumplit és fát, Aei.rdy Jácos 
úrtól 1 zsák ksraábét, Muharos Józ.ef úrtól 
1 zsá krumpl t, Lakner Láss óné vaum ut 
báró Révai ász óné uraeszonyonyosnál p d g 
élelmiszereket kaptunk.

Léva, 1910. évi április hó 9. én.
Loidenfrost Todorné Faragó Sámuel * 

tb. tizek. ú^ár.

Hivatalos közlemény.
790/1910 szám.

Hirdetmény.
Az országos gazdasági munkás és c ir- 

lédsegéiy pénztárt illető hozzájárulási dijak 
1910. évre szerkesztett kivetési lajstroma 
h tataiunkhoz megérkezett.

Értesittetik ennélfogva az érdekelt gazda 
közönség, hogy as fo'yó hó 12—19-ig 8 
napi közszemlére van kitéve (városház I. 
emelet 10 ajtó) amely idő alatt kiki feleb- 
bezéssel élhet.

Egyben felhívom az érdekeltség figyel
mét arra nézve, bogy a 120 f-es hozzájáru
lási d jak befizetése már esedékessé vá t.

Léva, 1910. évi április hó 8.-án.
3Eoz3O.zbUk Xjatjoa, 

adóh. főnök.

Közgazdaság.
A Triesti Általános B ztositó Társulat.

(Assicurazioni Ginerai ) f. évi március 
hó 17.-én tartott 78.-ik kö-.gyűlésén terjesz
tőitek be az 1909. évi mérlegek. Az előttünk 
fekvő jelentésből látjuk, hogy az 1909. 
d-cember 31.-eu örvényben volt életbiztosítási 
tőkeösszegek 1 034 103.236 kotoea és 9 fillért 
tettek ki és az év folyamáu bevett dijak 
45594.164 korona fs 37 fillérr • rúgtak. As 
elet biz ositási osztály díjtartaléké 20.902.175 
korona 14 fillérrel 304.144.877 korona 43 
fii-érre emelkedett. A lüsbiztosi'áii ágban, 
be eertve a betörés- és tükörüveg biztosi ást 
a díjbevétel 18.260119.363 korona biztosí
tási összeg után 30.032 501 korona 57 fillér 
volt, miből 11.650 831 korona 96 fülér vi- 
szontbiztositásrá fordittatott, úgy, hogy a 
tiázta díjbevétel 18381 669 korona 61 fil
lérre rúgott és ez ös-zegböl 13.658.715 
korona 83 fillér mint díjtartalék minden 
tehertől menten jövő évre vitetett Át. A 
jövő években %sedékédíé váió::dijk«téleevé- 
uyek összege 127.799.977 korona 76 fillér. 
A esállnmány biztosítási ágban a díjbevétel 
kitett 3.851.471 korona 90 fillért, mely a 
vrízontbiziositások levonása után 1 772.890 
korona 57 filterre rúgott. Károkért a társa
ság 1909.-ben 38 550.375 korona 41 fillért 
és ai-pitása óta 977 344 967 korona 32 fil
lért fizetett ki. E kártérítési összegből ha
zánkra 192.489.457 korona 63 fillér cs k. A 
nyereség tartalékok köztt, melyek összesen 
24.677.880 korona 19 fillérre rúgnak, külö
nösen kiemelendök : aa alapszabály szerinti 
nyereségtartalék, mely 6 300.000 kororát 
tesz ki, az értékpapírok árfolyam ingadozá
sára alakitott tartalék, mely as idei átuta
lással együtt 15.336.461 korona 71 fillérre 
rúg, továbbá felem itendő a 160 000 koro
nára rugó kétes követelések tartaléka és az 
ingatlan tartalék, mely az idei átutalással 
1.621.418 koro iá 48 fillért tesz ki. Riszvé- 
nyenkint 600 arany frank osztalék kerül 
kifizetés e. A társaság összes tartalékjai és 
alapjai, melyek eisö rangú értékekbe í vau
ra* e he-yesve, as idei átuta ások folytán 
346.151 371 korona 42 fillérről 366.829 741 
koroua 68 fillérre emelkedtek, melyek kö
vetkezőképen vannak elhelyezve: 1. Ingat
lanok es jelzáog köve’eleaek 77.884 424 
korona 11 f-llér. 2. É etbiatositási kötvé
nyekre adott kölc-önök 31.094.716 korona 
81 fillér. 3. L-téteményezett értékpapírokra 
adott kő csöoök 3.609.1 8 korona 57 fillír, 
4. Értékpspirok 237.547 914 korona 18 fiú 
lér. 5. Követelések államoknál és tartomá
nyoknál 9 372 603 korona 39 fi lér, 6. Tarca 
váltók 581.948 korona 79 fillér 7. Készpénz 
éa aa intézet követelései a hne esők köve
teléseinek levonásával 6 738 955 korona 83 
fl'ér. összesen 366.829 741 korona 68 fillér. 
Éten értékekből 715 millió ko on* m»gy»r 
ér.élekre eBil-. A-, Aasicuraz odi Geniraii a 
múlt évben a nM nerva* általános biato.itó 
társaságot alapi o ta meg Budapesten, mely 
társaság a keseiBégi és óvadék, valamint as 
eltu ajdoniiás, opás, hűtlen kezelés és sik
kasztás elleni biziosiá-t, nemkülönben a 
veraeny'ovak, telivérek és más értékesebb 
tenyészállatok bistositását vesette be mint 
uj ágasatokat hazánkban,
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Nyíl ttér*)  
Jegyzőkönyv 

a kir. járásbíróság előtt Láva, 1910. 
évi ápr. 6-án tartott tárgyalásról.

A lévai kir. járásbíróság 
nyilvános tárgyalása.

Jelenlevőit:

Csópány Elemér
mint biró.

Ostrieder Ferencz 
mint jegyzőkönyvvezető. 

Dr. Kersék János 
mint Ügyészségi megbízott. 

Dr. Vlcsek Ferencz 
mint védő.

Becsületsértés miatt vádolt báró Revay 
László elleni bünü yben meg jelen

báró Révay László
mint vádlott.

Az ügy felhívásira jelentkeznek

Kónya József 
mint magánvádló. 

Dr. Kmoskó Béla 
mint magánvádló képviselője. 

Bányai Ferencz 
Ákossy Árpád 
Huszár Károly 

mint tanuk.

Főmagánvádló és ügyészi megbízott 
fenntartják vádjukat indítványukkal egye
zően. Főmagánvádló előadja, hogy az eset
ben, ha terhelt hajlandó az elkövetett eértéa 
miatt tőle boc<áoatot kérni, és ennek meg
történtét a Léván megjelenő ntíars“ cimü 
hetilapban közzétenni, hajlandó megbocsá
tani. Terhelt kijelenti, hogy a sértést fel- 
hevttlt állapotban követte el, főmagánvádlót 
személyében sérteni szándéka nem volt, 
amiatt sajnálatát fejezi ki, és ezért főma- 
gánvádlótól bocsánatot kér, és késs esen 
bocsánatot kérő nyilatkozatát a Bars cimü 
hetilapban saját költségén közzétenni és 
kötelezi magát az eddig felmerült költségek
nek a megfizetésére. Főmagánvádló terhelt 
ezen nyilatkozatára, vádját visszavonja. 
Ügyészi megbízott vádját elejti. Terhelt a 
kir. kincstár által előlegezett tanudijat, 19 
koronát, valamint a most felmerült 19 ko
rona tanudijat, valamint 30 korona ügyvédi 
kö.tséget nyomban kifizette, a bíróság felek 
előtt meghozta és nyomban kihirdette a 
felmentő Ítéletet, melyben a jegyzőkönyv 
lezárása előtt felek és képviselőik megnyu
godtak. A jegyzőkönyv felolvasás után be- 
rekessletett. Kmft. Csépány Elemér s. k. 
kir. albiró. Os rieder Ferencz s. k. jegyző
könyvvezető.

Hogy esen másolat a lévai kir. járás- 
bíróságnál 1910 B I 101/6. ssám alatt el
fekvő béiyegtelen eredeti tárgyalási jegyző
könyvvel azóról-szóra mindenben megegyez, 
bűnügyben leendő használatra ezennel bé
lyegmentesen bizonyítom.

Léva, 1910 április 6-án.
Beutsch Ignácz

kezelő.

•) E rovat alatt közi.-lekért nem vállal fele-
Itteéget a Szerk.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. évi ápril. hó 3-tól 1910. évi ápril. hó 10-ig.

SzOlstéa.

A szülőt neve
-M
D 1)

a
&

A gyermek 
neve

Zachar András Kosa J. fiú András
Vörösmarty M. Lázár I. fiú László
Neumann Dávid Neumann A. leány Olga
Kaczián András Turján V. fiú József
Csuvara István Obonya V. leány Mária

Halálozás

6

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Pigler István 61 éves Gégerák
Faragó Miklós 65- . Öngyilkosság
Strukmüller József 14 nap VeleszüL gyen.
Vig László 28 éves Agyroncsolás

M OLL- FÉLE
LSEI DLITZtPORmI
Enyh^, oldó házisser mindazoknak, kik emésztés1 
zavarokban és az illő életmód ogyébb következ
ményeiben Bzenveduek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 
késsitményeit.

■VtOLL 9

M O LLr F£ LE ~l

TW bedörzsölés, 
elismert, régi jóhirnevü h’áziszer szaggatás és hűtésből azdrmazb 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára 2c©x. 2

Kapható minden gyógyszertárban 
CGSO ós drogériában.
Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész. 

Cs. kir. udv. ..állító, B^esí I.' Tuacbbuen fl.

20 év óta 
bizonyul

a ^Kathreiner-féle Kneipp-maláta-kávé 
kitűnő pótléknak a babkávéhoz és 
helyette is, ahol az izgató hatásai miatt 
tiltva van. Gyermekek részére nem 
létezik egészségesebb kávé-ital, mint a 

tiszta ^Kathreiner.
SKogy’ virulnak annak élvezése mellett!

T71 a J A Vált Balassa utca 8 szám-
Juia>CLO XlfiLZ. 4 szobából és mellék- 
aelyiségekből álló hám szabadkézből e'adó.

TANONCZ
kerestetikNYITRAI és TÁRSAK T. 

könyvkereskedésében Léván

TSAaaAatsvv cs- l,a kir. udvari szállító 
MtwúwUXjr vírágkereskedése, Buda

pest, Vili., Rikócmy-u: 3. Képes árjegyzé
ket kívánatra díjtalanul küld.

a J A aSvXIa O-ornánban, közei a XiltlCLO SZ010. városhoz jó bortartó 
pincsivel. Bővebb felvilágosítást ad tulaj
donosa, Ladányi utca 23.

(fisKer) előnyös viteldíj mel- 
■dUAJiUwöA lett a vasúthoz és a vidékre 
nálsm bármikor kspható. — lfj. Ghimessy 
József Honvéd-utca 19.

Harmönium. Kotego-féle szalon 
harmónium szabad kézből eladó. Bővebbet 
a kiskálnaí tanítónál.

TTAh 4 szobás, 2 szobás, 1 szobás iakás- 
■Awa sál s megfelelő mellékkhelyiségekkel 
árnyas, parkírozott és virágos kerttel, gyü- 
mö esőssel, jégverem, pincze és baromfiud
varral 569 □ öles telken szabad tézböl 30000 
koronáért eladó. Bővebbet (Kossuth-utcában) 
Szilaveczky testvérek Újpest, űsz-utca 
91 szám.

Gaziák ügyeimébe. fX*  

Cbyly Salpeter, s.ar.tott marha- és sertés
trágya úgy vaggon, mint kicsiny mennyi
ségben, továbbá prima porosz kőszén, koksz- 
és kovácsszén. — Korpa és más erőtakar
mány, — prima kéve kötél rendelhető leg
olcsóbb árakban. Verbofsky Joaohlm 
Léván, Lász ó-uteza 2.

CsászárftLrclö téliP gyógyhely, a 
magyar jrgalmasrend tulajdona. Elsőrangú 
kénes tlévvizii gyógyfürdő ; modern beren
dezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
iszapborogatások, uszodák, külön hö gvet és 
urak rérzere. Török-, kő es márványfür- 
dök; hölég-, szénsavas- és v llamosviz- 
fürdfik. A fürdők kitűnő eredménnyel basz
na tatnak föieg Ctuzos bantalmaknál és 
idegbajoK ellen. Ivó kúra és légzőszervek 
huiutos eseteiben s al esti pangásoknál. 200 
kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, jutá 
nyos árak. 3yógy és zenedij nincs. Pros
pektust ingyen és bérmentve küld.

Az Igazgatóság.

Wertkeím-szeirBBj,
nagyobb alakban megvételre kerestetik

Nyitrai és Társa r. t.
könyvkereskedésében Léván.

RíllDUJjllwDn-nyersolajlolLomobilok
csak

Szabó Emil és Társa cégnél
Budapest V., Ferenc-Józset tér 6. sz. 
(Gresham-palota, a lánchlddal szemben) kaphatók.

Sürgönyeim

Szabóék

Bpest.

Telefon
76 - 48.

Szivógázmotorok. Benzinmotorok.
Cséplőgépek. Malomberendezések.
WV Árjegyzék Ingyen él bérmentve. **■

Legjobb sütemények
kaphatók

ezukrászdában
LÉVA,

Főtér (FriedjXLazxn.—ház.)Sipiczky
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Eladó bor és pálinka.
Eier hektó saját term'sü kitűnő asz

tali bora’tnbó*. A fihér borok hektónként 
40 koronáért, a kévéit borok 38 koronáért. 
Törköly pálinkám literenként 160 fillérért, 
barack pálinkám iiteranként 2 60 fillérért 
eladó Kiskőrösön (Pjsí megye.) Dr. Bor- 
gay — S'ölönagybirtokos főor
vosnak, vendéglősöknek árengedményt adok.

Szőlő oltvány,
Bzölövesszöröl és borról nagy képes érjegyzékemet

19- INGYEN
és bérmentve küldöm meg, ekl crimet tudatja. Ezen 
könyvet még az is kérje, aki rendelni nem akar, 
mert ebből megtanulhatja a szőlőtelepítést s emel'ett 
sok szőlőkép van benne. Szőlöoltványokból és más 
egyéb európai és amerikai sima és gyökeres vesz- 
szőkből, a viiághirü Delawareból állandóan több 
millió készlet eladó, olcsó ár mellett. Több ezer elis 
merö levél, közte több herczegi és grófi uradalomtól 

Czim: Szűcs Sándor fia, szőlötelepe
Blhsuáliszeg.

I
WC

V édjegy: „ 11 o rgou y P hv’'/

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

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsólesnek bizonyult 
köszvénynél, osúznál és meghűléseknél.

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

gyógyszorósznéL, Budapest.
OL Richter i/ógyszertira u „Arany «roszlá«lioz'',

Prágában. Elisabethstrasse 5 neu.

BŐR AT KA

■
 pattanás, kiütés

stb. a fiatalságnál mi nd-
két nemnél, különösen "
a kifej őifés időko ában 
fordul elő s az arcz rut 

kiiiézését okozzák.
Falusi nézetek szerint aj.....— - -- - - -
tisztitő teanedvek élvezése á tál várható, amely 
azonban a reményeknél többet nem I oz Mert 
éppen fiatal szolid egyéneknél a vér rossz beteg- 
séggerjesztő anyagokat alig tartalmazhat addig, 
mig itt egy valóságos betegségtől van sző, mely
nek kezelése természetesen az orvos közemü- 
ködése amúgy is sz' kséges. Tisztán kozma kai 
szépség ápolásnál főleg arra kell figyelni, a meg
levő zsiradékieiesleg t esténkint a zsirpórusokon 
át eltávolítani Ezután egy mosakodás szükséges, 

lehetőleg meleg vízben a

okozzák. E
javulás a többszöri vér- F? 
cp .-f t.-il várható. amelv

Tűzifa
teljes vaggon-rakományokban 

kapható 

Ipolypásztó 
állomáson levő raktáramból.

Megrendelhető WOLFNER S. czég- 
nél Budapest, V., Drava utcza 10

Zucker fele szfb. gyógyszappannal
a használati utasítás szerint. Ha a bőr lehám- 
lani kezd, a kor a szappan hasz- ál ttával egy 
ideig fel kell hagyni s csa . Zuck ' ' szappan és 
Zuck '-krém ■ asználatával egyetemben alkal
mazunk mindaddig, inig a bőr sima leit, amely 
Után a Zucker-félo szabad, gyógyszappan 
használatát ismételni kell. Ezen eljará betartása 
nagyszerű erednie íynyel jár: itesser, bőrzsir, 
pattanás, ba na folt síb rövid időn beh l eltűnik, 
a bőr sima, tiszta, pui-a, gyö igéd, egészséges és 
feszes lesz. Hory a baj vissza ne jö jön, a 
Zucker-féle szabad, gyógyszappan, a Zuck 
krém és a Zuck -szappan állandó használata 

igen ajánlatos.
A megrendelésnél a következő különbségre kell 

ügyelni:
Zucker szabad. 35%-OS gyógyszappanja a leg- 
hathatősabb és legnagyobb. Darabja 2 50 kor. 
Zucker szabad, 15 o< gyógyszappanja hatásá
ban és mennyiségében gyengébb Darabja 1 kor. 
Ehhez való Zuck ' -króm zsirtal nitő) a bőr
krémek gyöngye E y tubus ára 2.50 kor., kis 

tubus 1.25 kor.
Kapható :

KNAPP IGNACZ drogériájában Léván.

PALMA KAUCSUK 
SAROK 

VAN CIPŐJÉN

I’oata.talcaiálEpénztá.rl cheq^i. száxxila. : 22408.

FISCHER JÁNOS
V., Nádor-utca 35. szám.

mérnök, matozépitészet, Budapest
Sürgönyeim: TURBINA.

Cséplőkész.letek 
mUOKTELL 

eredeti svéd 
nyersolajmoiorés 
lokomobilok 
BENZIN- és 
szi.ógá! telepek 

Legmeszebbmenö szava
tosság, legbiztosabb 

üzem.
Árjegyzék és költségvetés 

ingyen.

HANGVERSENY GRAMOFON.
Az itt ábrázolt beszélőgép 

23—22 cm. széles és 13 cm. 
magas tokban, kitűnő hang, 
dobozzal, játszás közben for
gatható színes virágtölcsérrel 
minden nagyságú lemezhez 
alkalmas, 2 darab 19 cm. át
mérőjű mindkét oldalon be
játszott lemezzel együtt

W 16 forintért "WM
kapható.

Nagy választék minden
nemű és nagyságú beszélő
gépekből és lemezekből.

Árjegyzéket és lemezjegy- 
zéket ingyen és bérmentve

küldök. — Vidéki megrendeléseknél csomagolás díjmentes.

Kiéin Sándor, órás és ékszerész Léván.

80
80
8
§0000

Knapp Dávid, 
mezőgazdasági és varrógépek 

''" ' ~ nagy raktára LÉVÁN. ■■
Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 

újonnan épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdek
lődő közönséget — vétel kötelezettség nélkül is — 
mindenkor szívesen látom és szakszerű magyará

zatokkal készséggel szolgálok.
Hazai gyártmányú gépek 

u. ni. H0FHERR és SCHRANTZ féle gőz
cséplő készletek, GANZféle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

----- : gepsk és géprészek. :

Magyar Vulkáncementgyár R. T.
Központi^roda^BudapejtTVTsasütca 25.iszám. - Telefonsz.: 107-16 - [Gyártelep: Selyp. - Telefon: Hatvan 46 

MÍHl' Elsőre,ndü Seb'PÍ porflandceinentet, Vulkánportlami cem sutét, kitűnő mi- 
liJQlll i nőségűt, mely a portlandcement szabványait 50°jo-kaI túlhaladja. "W -w
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A besztercebányai székeskáptalan tulajdonát képező 
Alsóalmás község határában . . 1481 kát. hold
Hontbesnyőd „ „ . . 593 6 ,

összesen t 2074*6 kát. hold 
erdőbirtokon gyakorolható vadászati jog 1910. évi julius 
hó 1-től kezdődőleg hat egymást követő évre 1910. évi 
május hó 1-én Besztercebányán a káptalani irodában 
tartandó zárt írásbeli versenytárgyalás utján haszonbérbe 
fog adatni.

A vadászterületen vaddisznó, őz, nyúl és egyébb apró 
vadállomány van.

Az évi kikiáltási ár 600 korona,
A versenytárgyaláson résztvenni szándékozók tartoz- 

nvk a kikiáltási árnak 10%-át készpénzben bánatpénz 
címén szabályszerű zárt ajánlataikkal együtt a verseny
tárgyalás napjának d. e. 10 órájáig Besztercebányán a 
székeskáptalannál benyújtani annak kijelentésével, hogy 
a versenytárgyalási feltételeket ismerik s azoknak magu
kat alávetik.

Elkésetten beérkezett ajánlatok és utóajánlatok nem 
vétetnek figyelembe.

A bérleti feltételeket kívánatra az uradalmi ellenőr 
Hontbesnyődön (u. p. Bát) bocsátja rendelkezésre.

Besztercebányán 1910. évi január 20-án.
A besztercebányai székeskáptalan.

Kern Testvérek

Loserth Dezső
fűszer-, csemege-, bor- és ásv.-viz kereskedése. 

L É V A, Kossuth Lajos-tér I. szám-

Naponta friss felTáiott. Teljesen friss árui. Prágái sóiar. 
Naponta friss teavaj. Császárhus főzve. Debreczeni 
paprikás szalonna Naponta friss bécsi, frankfurti és 

szepességi virsli. Debreczeni füstölt kolbász.
Finom cukorkái. — Friss Mautbner-fele manat

Jutányos ári Gyors ás pontos kiszolgálási

>Z<ö
a •

!!Üzlet áthelyezés!!
Közel egynegyedévszázad óta fennálló

BUTORRAKTÁROMAT,I 1 
kárpitos és asztalos műhelyemet

1910. május hó 1-től Báthy-utca 1. szám alá, 
Wertheimer-ház földszinti helyiségeibe helyezem át 
s kérem a n. é. közönséget, akik közel 25 évig 
támogattak, hogy engem ezen uj üzlethelyiségem
ben is, ahol úgy a legmodernebb, mint a legol
csóbb berendezések is választhatók, további nagy

becsű pártfogásával szerencséltessenek.

Steiner József, 
bútorkereskedő LÉVÁN.
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L E 'V 2X. JST- 
vas-, faszer- es csemegekereskedők.

Ajánljuk újonnan átrendezett 
raktárunkat olcsó, pontos kiazol- 
gálásunkkal.

Valódi Angol, Key, Bat- 
leaxe, Brazíliai, Cuba.Jamaika 

rumokat, likőröket
orosz-kinai TE A. Ki A. T, csemege-sajt, 
naponta friss felvágott, déli gyümölcsök és 

mindennemű fűszer- és gyarmat-árukat.

Továbbá téli idényre magyar gyártmányú, foly
ton égő Viktória, Meidinger-rendsz. koksz-, 

szén- kályhákat, fűtésű kályhákat 
és kályha felszereléseket, nickel, alumínium, 
email, öntött és lemez konyha-edények, al- 
packa tea főzők, evőeszközök jótállásra vadá
szati fölszerelések, lőpor, fegyverek dús 
választékban, nagy választék épület- és minden

nemű vasalásokban.
Becses pártfogását kérve továbbra ( 

is igen tisztelt vevőinknek.

Varrógépek
5 évi jótáilléLsi'a. 1

Aki bútort

Biiíitish ato wHÚ
saját érdekében cselekszik, 
ha vásárlás előtt megtekinti a
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BUDAPESTI ASZTALOS IPARTESTÜLET

védnöksége alatt álló

Bútorcsarnok és Hitelszövetkezet 
árúcsarnokait, melyek a következő helyeken vannak : 
VIII., József-körut 28. SZ (B írkooiis u*o» sarkán), 
IV, Ferenciek-tere 1. sz (» kirá'yi bórp.lotiban)

Ezen szövetkezet az .Országos Központi Hitelszövetkezet* tagja s ennek 
felügyelete alatt áll.

Vásárlási kényszer teljesen kizárva. 
Stllszerű modern lakberendezések.

Jatányos árak! Szavatosság az ára minőségéért!
Az áru csarnokba kizárólag elsőrangú

l budapesti asztalosok és kárpitosok dolgoznak. 1

□ U

HA NiNCS SZALMA, NINCS TRAGYA.
Ez a veszély fenyegeti a gazdaságot az idén, amely pedig nagyon megsínyli az állati trágya hiányát, mert annak különösen fizikai hatását 

a műtrágyán sohasem pótolván.

A szárított hizósertéstrágyával
kitűnő eredménynyel, jutányosán és biztosan pótolhatja mindenki
• hiányzó istállótrágyát, ha ismertetést és ajánlatot kér a

BUDAPEST.KÖBRNYAI TRRGYBSZARITÓGYAR 
luiill, tcklitraapt M Ttru M|tll hüptt, IX., íillMI tt. UU
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Meghívó.
A lévai kér. munkásbiztositó pénztár

III. évi rendes közgyűlését
folyó évi április hó 17-én délután 3 órakor, határozatképtelenség esetén április 
hó 24-én délután 3 órakor a városi székház közgyűlési termében tartja meg.

T-Á-KGYSOKOZ-A-T :

1. Elnöki megnyitó, a közgyűlés szabályszerű egybe- 
hivásának igazolása és határozat képességének megállapítása.

2. A jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőknek 
kijelölése.

3 Az igazgatóság és a felügyelő bizottság jelenté
seinek előterjesztése, az 1909. évi zárszámadás és mér
legnek megvizsgálása, a felmentvény iráuti határozat.

4. Az 1908. év végével mutatkozó kezelési feleslegből 
a pénztár javára megmarad 87 kor. 57 fillér hovafordi- 
tása iránti határozat.

5. Az 1910 —1911 évi költségirányzatok megállapítása.
6. Határozathozatal abban, hogy a pénztár a tagok 

gyógykezelését orvosoknak fix fizetés meiiett való alkal- 
maásával, kijelölésével, vagy szabad orvos választás 
rendszere mellett óhajtja ellátni,

7. Az alapszabály 7-ik §-ának módosítása.
8. 6—6 igazgatósági rendes tag választása külön a 

munkaadók éa külön a biz.tosittotak csoportjából és pedig 
4—4 az ipari 1—1 kereskedelmi és 1—1 gyári csoport
ból, ugyanannyi póttag.

b. ) 4—4 felügyelő bizottsági rendes tag választása, 
külön a munkaadók csoportjából és pedig 2—2 az ipari 
2—2 kereskedelmi csoportjából és ugyanannyi póttá,™.

c. ) 10 — 10 választott bírósági rendes ülnök és 5 — 5
választó birósági helyettes ülnök választása, külön a 
munkaadók és külön a biztosítottak köréből és pedig 
6—6 rendes, 3 — 3 helyettes ülnök, az iprri, 3 3 rendes
2 — 2 helyettes ülök a kereskedelmi és 1 — 1 rendes 
ülnök a gyári csoportból

d. ) 1 — 1 országos pénztári közgyűlési kiküldött ren
des és 3—3 póttag választása, külön a munkaadók és 
külön a biztosítottak köréből és pedig valamennyi az 
ipari csoportból.

9. A pénztár alapszabályainak 22-ik §. értelmében 
kellő időben beérkezett és a napirendre szabályszerűit 
kitűzött önálló indítványok.

Kelt Léván, 1910. évi márc. hó 25-én.

Komzsik Lajos Csornák Izidor
ügyvezető igazgató. elnök.

Vagyon

Jegyzet. Felkéretnek a munkaadók, val mint a biztosított közgyűlési kiküldöttek, hogy igazolványukat személyazonosságuk megállapítása céljától 
okvetlen maikkal hozni sz- eskedjenek.

Vagyonmérleg 1909 deozember hó 31-én

1
2
3
5

15
16
25
31

Felszámolt pénztár vagyona.................
Pénztár................................................
Leltár ................................................
Magyar királyi postatakarékpénztár. . .
Igazolványdij.......................................
Baleseti munkaadók ..........................
Takarékbetét.......................................
Munkaadók...........................................
Veszteség...........................................

3062
550
256

1215
429
844

1380
11831

604

05
58
20
14
20
01

84
68

1
6

10
18
19
26
28
29
30
33

Felszámolt pénztár vagyona . . . .
Országos Pénztár folyószámla .... 
Félsz, kér. betegsegélyző pénztár . . .
Tiszti biztosíték (Cautio)......................
Hitelezők...................................
Kétes járulék tartalék .
Országos Pénztár baleset-számlája . . . 
Tiszti jutalom számla..................
Külön segély alap...............................
Leltár tartalék számla..........................

3062
2663
529

1380 
8724 
1703 
1998

8
78
25

05
16
29

04
49
48
76
81
62

20173 70 20173 70

1909. deozember hó 31 énEredményszámla

7
7
8
9

11
12
20
21
23
24
32

Leltár leírás.......................................
Munkaadók leírás ..............................
Orvosi költség ..................................
Gyógyászati ellátás..............................
Kórházi költség..................................
Táppénz ...........................................
Temetkezési segély..............................
Szülésznői dij.......................................
Gyermekágyi segély..............................
Fürdő- és szanatóriumi költség .... 
Kezelési költségek..............................

25 
1183 
7516 
8951 
1334 
7706
402
40
35
64 

6573

62
18

87
93
65
03

37
78

17
22

Tagdijjárulék......................
Különféle bevételek számlája ....
Veszteség ....

32433
795
604

59
16
68

33833 33833 43
1

Kelt Léván, 1909. évi deczember hó 31-én.
FRASCH JÓZSEF TOÓTH KÁLMÁN 

pénztárnok. ellenőr.
KOMZSIK LAJOS 

igazgató.

Megvizsgáltuk,
HOCHBERGER JÓZSEF 

f. b. tag.
M1SSIK ANTAL 

f. b. tag.

CSERNÁK IZIDOR 
elnök.

a fő- és segéd-könyvekkel mindenben egyezik.
LOSERTH DEZSŐ

í. b elnök.

KÖVES SAMU 
könyvelő.

KOPERNICZKY CORNÉL 
f. b. tag.

Nyomatott Nyitrai 4* Társa r. t, gyorasajtóján Léván,

SZALAY VILMOS 
f. b. tag.


