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ELŐFIZETÉSI feltételek.
evre . •

Hat nora . .
Három hóra .

-yes szamok

10 K. - f.
5 K. — f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér. BARS HIRDETÉSEK
□ centiméterenként ■ 4 fillér 
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

;■ LELÓS SZERKESZTŐ ; HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen vasárnap reggel.

FÖMUNKATÁRS : Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA : NYITRAI ésTÁBSAr.t

Széljegyzetek.
Minden politikai pártnak első 

sorban egységesnek kell lennie elvei
ben s irányításában. És ezt bizony 
uein a kormánypártnál, sem az ellen
zéknél nem találjuk. Pedig uj politika 
lön Ígérve s im cnak uj kormány van 
uj emberekkel s igy kevés figyelemre 
lesz méltatva az, hogy az élet nagy 
nemzeti problémái követelőleg lépnek 
töl. Szükséges volna, hogy legyenek 
jó utak, jó iskolák, jó kórházak, jól 
fizetett orvosok, jó munkafeltételek, 
jó erkölcs, egészség s mindenféle jó, 
ami csak lehetséges. Van-e erre kilá
tás ? Dehogy is van ! Mindig osak azt 
hangoztatták, hogy hagyjunk föl a 
küzjogi törekvésekkel s inkább gaz
dasági s kulltrális prograntmon mun
kálkodjunk s mit látunk? Azt, hogy 
előjogokat védő társadalmi rétegek 
tolulnak előtérbe, melyek el akarják 
pusztítani a szólásszabadságot, a sajtó
szabadságot s középkori kiváltság 
alapján akarják még a választói re
formnak a kérdését is megoldani.

Nyakunkba zudul a drágaság s 
erre az a felelet, hogy ne együnk 
húst s elfelejtik, hogy a kenyér is 
drága. Hiába okoskodunk. Magyar
ország élete a a magyar politikai élet 
közt szakadás van s ennek a követ
kezése az. hogy az egész ország egy 
nyomasztó gazdtsági helyzetnek a 
súlya alatt nyög. Nyílt választ sem
miféle kérdésben sem kaphatunk, min
denütt csak átsiklások észlelhetők. 
Úgy vagyunk, hogy ma a politikai 
idealizmust népbolonditásuak s az al
kotmányjogi elvekért való küzdelmet 
pedig meddő törekvéseknek nevezik. 
Nem gondolják meg, hogy az álla
moknak a jelentősége a jogbau érvé
ny*  sül.

A munkapárt megállapította a 
bajoknak a diagnózisát, de rosszul: 
mert elfelejtette, hogy a koalíció egy 
feldúlt országot vett át s egy rendezett 
országot adott át nehány technikai 
elintézésnek a kivételével. Ennek az 
lett a következése, hogy rnoBt már 
minden le van járatva, a 48 úgy 
mint a 67, a választói jog úgy, mint 
a nemzeti szempont. Lehetőségeket, 
szélsőségeket, harcot, munkát s a nem
zeti politika több erősségét kardcsapás 
nélkül adtak már föl.

ügy gondolkodnak, hogy az al
kotmányosság, a törvényesség olyan, 
mint a levegő : ha nincs, megfulla
dunk ; de ha van, akkor ne vegyük 
észre.

Már pedig lemondásokkal, ravasz

kodásokkal problémákat megoldani 
nem lehet.

Észre kellene venni, hogy a jö
vőnek a fejlődését hagyományos ala- 
poD. a chlopy-parancs szerint nem 
lehet kivivni ; mert nemcsak alattvalói 
hódolatra, hanem nemzeti álláspontra 
is szükség van, valamint arra is, hogy 
a nemzeti egyéniségnek az érvénye
sítése merényletnek ne tartassék.

A munkapártnak munkálkodnia 
kellene úgy, hogy munkája ne legyen 
a nemzeti politikának a letárolása. 
Hiszen ma már ott vagyunk, hogy a 
parlamentaiizmusnak leginkább a rossz 
oldalát kell látnunk s hogy a nem
zetben nagy változás, lelki átalakulás 
s a kétségbeeséssel határos közönyös
ség vett erői már is.

Mert a mai kormány csak szál
lító s a parlamentet valóságos akkord- 
mur kába fogta s igy egy olyan rend 
vsd, amelynek az életeleme az elős- 
diség, mely az ország tanácstalansá
gából éldegél. Programúja nincs s ha 
van, az is osztrák. Fölfelé nem tehet 
semmit, lefelé meg nem akar csinálni 
lemn it. A gazdasági közösség érde
keben megrövidíteni iparkodik minden 
nemzeti s kulturális célt s általában 
csak uralmon kivin maradni.

Elhisszük, hogy a többség kö
vetné a kormánynak a politikáját, ha 
volna politikája: de nincs ám, mert 
minden politikai feladat elől kitér. 
A párt szép, de nem tudnak vele mit 
csinálni. Munkát, haladást, fölpezsdülő 
tevékenységet ígért minden téren és 
ime, a munkátlauság, hanyatlás, a fej
lődésnek a megakadályozása van napi
renden. Hol vaunak a reális idők, a 
reális költségvetések, amit ígértek ? 
Brilliáus választ mindig kaphatunk, 
de minden érdemleges tartalom nélkül.

Mekkora csorba lön ütve a kor
mánynak a hitelen s megbízhatóságán 
avval i», hogy a készfizetést nem 
hozta, vagyis Ígéretét beváltani nem 
tudta ! Ne csodálkozzék tehát, ha 
megérdemli, hogy az igéretszegés- 
nek a bélyege rásüttetik. Es váj
jon a bankvita nem idézte-e vissza 
a megalázást, a vereséget, a pártosko- 
dá,t, az oktalan szenvedélyt, szemfény
vesztést, megtagadást, mely e kérdés
nek a folyamatán jelentkezik már 
3 év óta ?!

Ilyen viszonyok közt nem is re
mélhető jobb fordulat, hanem csak 
visszafejlődés, mi csak azért történik, 
mert azt mondják, hogy a nemzet a 
hatalommal szemben gyenge. Ez azon
ban nem iga', mert, a hatalom a nem
zettől szarmatán, tehát a nemzet az 

erősebb s igy csak az ország ügyeit 
kezelők gyengék. A magyar politika, 
meg a közös politika közt tehát ellen
tét van b igy csak bajokról, de áldás
ról szó sincs főleg akkor, ha a kor
mány kéuye-kedve szerint cselekszik,

Vizy Ferenc.

A néptanítók és gazdasági egyesületek.

Alig van olyan társadalmi intézmény, 
melynek sörébe a társadalom tényezői bele 
ne szeretnék vonni az emberi munkásság 
legjobban kihasznált erőit, a néptanítókat. 
Szinte már túlontúl is meg van rakva a 
tanítóság válla, mégis óhatatlan, hogy ne 
kívánják újabb és ujahb tevékenységét 
mndazon a téren, melyet általánvéve uem- 
zetépités terének szoktunk nevezni.

Gazdasági és iparoskörök, fogyasztási 
és értékes.tő szövetkezetek, hitelintézetek, 
közművelődési, jótékonysági és művészeti 
egyesületek, sth. annyira igénybe veszik a 
tanítók szellemi erejét, hogy a tanítóság 
szinte gondolkodóba esik: vájjon ne álljon-e 
ellent annak az előre törő áramlatnak, mely 
az egyik oldalon csak rakja a terhet, a 
másik oldalon ellenben fél és irtózik attól, 
hogy a tanítóság anyagiakban valé megelé
gedésének mérlegét egyensúlyba hozza.

Megszámiáihallan azoknak száma, kik 
a tanítók 1000 korona alapfizetését teljesen 
e.egendönek tartják nemcsak a megélhetésre 
es ruházkodásra, hanem arra is, hegy abból 
az 1000 koronából a társadalom százféle 
adóját is fizethessék.

Pár bóvai ezelőtt egy szép- és nemes
hangú felhívást kaptam Krajtsik Jenőtől, 
a Barsmegyei Gazdasági Egyesület tevékeny 
titk árától arra a végre, hogy a uevezeit 
egyesületbe tagul lépjek be.

Ilyen felhívást, azt hiszem, több tanító
társam is kapott. Hogy bányán léptek be 
azóta a tanítók ? azt a virágzó egyesület 
vezetősége tudná megmondani.

Egyet azonban én is tudok, sőt mond
hatok, t. i. azt, hogy mi, tanítók általában 
aunyira terhelve vagyunk a különböző egye
sületektől e fog. dott, vagy néha kénytelen
kelletlen viselt kötelezettségekkel, hogy 
csaknem felünk és irtózunk, mihelyt egy- 
agy újabb felhívás a kezünkbe kerül.

Szerintem a tanitóságnak a társadalom 
bizonyos köreibe és intézményeibe való 
bevonását teljesen ingyenessé Lel tenni.*)  
Mert 1000 koronából megélni, ruházkodni, 
s ezek meilelt az erszágos nyugdíjintézetnek, 
a felekezeti gyámintézetnek, a megyei éa 
felekezeti tanítóegyesületnek, az országos 
és felekezeti tanítói szövetségnek, a hely-

•) A népiskolai tanítást már ingyenessé tette a 
tör vény hozás. A néptanító azonban ingyen nem lehet 
tagja semmiféle intézménynek, melyet közhasznú tevé
kenysége által külőubjn is jó részben gyámoliU 
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beli gazda-, iparos-, kereskedelmi*,  kaiho- 
likus- vngy protestáns körnek, az úri kaszi
nónak, a tűzoltó- s más jótékonysági 
egyesületnek tagja lenni teljes lehetetlen.

Vegyük még ezekhez a vármegyei 
gazdasági egyesületet, mennek, ba másnak 
nem is, tagjának kellene lenni minden 
tanítónak.

Úgy ám 1 De oda pénz kell, még pe
dig, ha nem is oly magas, de még.s jól 
megérezhető tagsági dij.

Ajánlok én tehát valamit a mi életre
való gazdasági egyesületünknek, Kövesse a 
pestmegyei és hontmegyei gazdasági egye
sületek példáját. A pestmegyei minden 
jelentkező tanítót ingyen fölvess kebelébe ; 
a hontmegyei meg minden községbeli ismétlö- 
iekola tanítója részére ingyen küldeti meg 
a „Magyar Földmivesu cimü igen hasznos 
gazdasági lapot.

A megyei tanítóságnak a gazda-ági 
érdekkörbe való ilyetén vonása hitem sze
rint megteremné a maga áldásos gyü
mölcseit.

Tóth István.

Különfélék.
— üj egyházfők. A király Csernoch 

János Csanádi püspököt kalocsai érsekké, — 
gróf Széchenyi Miklós győri pütpököl nagy
váradi, — dr. Glattfelder Gyula tudomány
egyetemi tanárt Csanádi — és Várady L. 
Árpád kultuszminiszteri osztálytanácsost 
pedig győri püspökké nevezte ki.

— Az állami tisztviselők lakbér
ügye. A tiiztviselők egyesületének választ
mánya folyó hó 23.-án ülést tartott, ame
lyen Holló Sándor elnök arról értesitette a 
választmányt, hogy az állami tisztviselők 
lakbérügyének méltányos rendezésére vo
natkozó memorandumot az • gyesület kebe
léből választott küldöttség már benyújtotta 
a pénzügyminiszternek, aki a kérelem át
adása alkalmával jóakaratulag kijelentette, 
hogy Léva is azon városok sorába tartozik, 
melynek lakbérügye a közel jövőben jogos 

és előnyös megoldásra vár. — Pogány Virgil 
járásbirónak a lévai tisztviselők fogyasztási 
siö vett esetének kiváló gonddal elkészített 
és lapunkban is áözöít alapszabály-tervezetét 
a választmány elfogadván, azt a legközelebb 
tartandó közgyü'és elé ajánlólag fogja be
terjeszteni.

— ötven éves jubileum. A magyar 
kegyes-tanitórend tagjai és a gondozásukra 
bízott huszonnégy középiskola ifjúsága e hó 
24 -én ünnepelte meg Magyar Gábor rend
főnök kiváló érdemekben bővelkedő tanügyi 
munkásságának félsrásados jubileumát, amely 
hosszú időből, 10 év tanári, 23 igazgatói és 
13 rendfönöki működésére esik. A zajtalan, 
családias ünneplésből ami főgimnáziumunk 
is kivette a maga részét, amennyiben múlt 
pénteken a kegyesrendiek temp omibsri Te 
Deum volt és a tanári kar a rendfőnököt 
sikerekben gazdag félszázsdos jubileuma 
alkalmából őszinte szeretettel üdvözölte.

— A népszámlálás eredménye. A 
l már eddig megállapított hivatalos adatok 

szerint 1910. december hó 31.-én a magyar 
állam lakossága 20,850.000 ezer lélekre rú
gott. Ebből a magyar anyaországra 18,231 400 
lélek, Horvát-Szlavooországra pedig 2219300 
lélek esik s igy a magyar Szent Korona 
országainak népessége a lefo-yt évtized alatt 
1,596000 ezerrel gyarapodott, ami 8*3  
százalék népnövekedésnek fele- meg. Aa 
eredmény nem mondható örvendetesnek, 
amennyiben úgy az 1880, mint 1890 íki 
népszámlálás alkalmával 10'3 százalék volt 
a lakosság számának növeked se.

— Ismeretterjesztő előadás. A 
Katb. Körben műn vasárnap jól síkéiül 
veti ott képekkel A francia forradalom első 
részlete volt bemutatva az eideklödö kö
zönségnek, amely ez alkalommal is nagy 
számban vett részt a kellemes szórakozást 
nyújtó előadáson. Nagy hatást keltett Tóth 
Jolán szavalata, aki Várady Autalnak ózt- 
várvány cimü remek költeményét melegen 
átérezve s minden részleteben a egszebben 
kidomborítva adta elő. — Handel Mariska 
igen ügyesen kezeli cimbalmát, melyen a 
közönség teljes megelégedésére néhány nép
dalnak kifogastalan eljátszásával fokozta az 
előadások szép sikerét. — Ma este 6 órakor 
Az IJdvőzitő szenvedését mutatják be ve-itett 
kepekkel. Uhlárik Mariska szavalni és 
Backer Béla tamtóképzőintézeti nevelő zene- 
kiseret mellett tárogatón fog játszani.

— A belügyminiszter a jó vízért. A 
közegészségre nagy fontosságú rendeleté: 
intézett a belügyminiszter valamennyi tői - 
vény hatósághoz a községeknek egészsége 
vízzel való ellátása tárgyában. A belügym- 
niszter felhívta a hatóságokat, hogy az 
egyes községeknek vízzel való ellátására 
szolgáló kutak, források, vízvezetékek jó 
karban tartása, nevezetesen fertőző anya
goktól való megóvása céljából mindent te
gyenek meg és sürgősen gondoskodjanak 
arról, hogy a ivóvíz nélkül levő községeken 
ez a szükséglete a régi kutak tisztítása 
mélyítése, jó karba hozatala, uj guták lé
tesítése utján vagy pedig ahol a viszonyos 
kedvezők, abesszínia: csöves kutak leveré
sével találjon kielégítést.

— Március 15..ike Nagyká liiai. 
A nagykáinai lef. földmivesek euekKaia ez 
évben is lelkesen ünnepelte meg március 
15,-ikét. Este 7 órakor cigányzenével fák
lyás körmenetet tartott, amely után ifj. Úr
ban András, Berka András és Suba Vilmos 
szép költeményeket szavaltak. Közben pe
dig az énekkar P'ckets Sándor körjegyző 
vezetése mellett hazafias darabok elenez é- 
sével emelte az ünnepség sikerét.

— Kinevezés. A király a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter elöterjesztesere dr. 
Laky Mátyás temesvári állami föreáhskolai 
igazgatót, kedves fö d nket, jelenlegi állasá
ban való meghagyása mellett a VI. fizetési 
osztá yba nevezte ki.

— Ünnepély az iparostanonc 
iskolában. Az iparostauouc-isi.o.a ma egy 
hete délelőtt 11 órakor a r. katb. eh mi 
fúiskola rajztermében ünnepene meg maré, 
lő.-iket. Az ünnepély a Szózat eienealesével 
nyittatott meg. Svarba Érdre, » tanoncis
kolái Otthon vezetője, szép és lelkes be
szédben méltatta a dicső es örökre emléke
zetes napnak jelentősegét. A tanulók közül 
válogatott es hazafias költeményeket sza
valtak -. Gröger Ferenc, Kiiek István, Gouda 
Pál, Miklossy Béla, Belak József, Göbel 
Kálmán, Iványi Gyula, Androvics Lász.ó, 
Csernicsek Ferenc, Dányi L.jos, Robács 
Gusztáv, Beke Andias. — A jól sikerült 
szavalatok mán tíhitnessy János, az iskola 
igazgatója, köszönetét mondván a megjelent 
vendégeknek, hatásos beszedőben vallásos
ságra és hazaszeretre buzdította az ifjúsá
got. A hazafias ünnepélyt a Himnusz e.e- 
neklése fejezte be.

T ARC A.
Fájó húron.

Egy szempár az utamba tévedt, 
Egy szempár a szemembe nézett, 
Egy szempár lágyau megcirógatott,
Egy szempár ... s én — nem én vagyok.

Egy csók Nzeretni megtanított,
Egy csók mosolyra késztetett, 
Egy csők perzselve, izzón rám tapadt, 
Egy csók ... s én egy lettem veled.

Egy álom ellopta az álmom,
Egy álom könnyet csalt szemembe,
Egy álom összezúzta lelkem, 
Egy álom — álom mindörökre. . •

R. f^ut^ay Emma.

Az öngyilkos leánya 
Irta: Farkasak, Síposa Erzsi

Ezen a napon még a szokottnál is 
tovább maradtam künn az erdőszélen. Négy 
hónap óta ugyanis mindennap vártam ott 
valakit, — valakit, aki nem jött, pedig szi
vem minden dobbanása, ajkam minden I 
sóhaja csak érte, csak hozzá szállott. Nem 
láttam a fenyvesek koszoruzta völgy szép
ségét ; nem láttam a körülöttem nyíló virá
gokat, nem érdekelt senki és semmi, hiszen 
én csak öt vártam.

És ő nem jött. De hát miért nem jött ? 
Hiszen a kis fehér leander, amit utolsaor 
adott, már régen elhervadt és ö megígérte, 
bogy nemsokára hős másikat. Ki, vagy mi 

tartja őt vissza tőlem. Talán egy Bzelid, 
fehér arc, vagy az a kis óngolyó talán, 
mely belőlem árvát és koldust csinált ?

Igen, hátha ö csak a gazdag bankigaz
gató leányát szerette ; a sikkasztó és öngyil
kos bankigazgató leánya már csak szána- 
lomraméltó idegen számára csupán.

És, hogy négy hónap óta nekem mindez 
csak most jutott eszembe, csak most érez
tem igazán nagy árvaságomat, nagy sze
génységemet.

Ezen a délutánon már tudtam, hogy 
nem fog e jönni s tudtam, hogy nem fogok 
én már itt várni senkit többé itr a vadrózsa 
és a galsgonyabokrok között, honnan olyan 
jól végig lehetett látni a városból, kis fa
lunkba vezető országúton.

Mintha csak éreztem volna, hogy 
miiyen szomorú hir fogad majd otthon. 
Otthon ? Hát van énnekem otthonom ? 
Hát lehetséges, hogy egy bánatos öreg 
asszony szeretető el tudja velem feledtetni 
azt a fényes lündérvilágot, melyben eddig 
éltem, ahol minden óra, mint egy edes szép 
álom, röpül*  tova tőlem.

Hát lehetséges, hogy én, az ünnepelt 
fővárosi leány, otthon érezzem mag, m 
ebben a kis felvidéki tót faluban, ahol olyan 
idegen nekem minden éa mindenki ? Hova 
nem kisért el engem onnan abból a szép 
világból senki, csak a szégyen, a fájdalom.

Igaz, hogy ebben a csendes kis faluban 
nem tudta senki sem, hogy ki vagyok.

Mikor ugyanis édes atyám temetése után 
Anna néném ide hozott magával, megígérte, 
hogy senkinek seui fogja elárulni kilétemet.

Igazán, még most is mosolyognom kell, 
ha rágondolok, bogy kedves rokonaim 
milyen Kitörő örömmel vették tudomásul, 
mikor kijelentettem, hogy én Anna nénétn- 
hez akarok menni. Ö lakott ugyanis a 
legmesszebb és ö vo.t a legszegényebb. 
Rokonaim pedig mindent óhajtottak inkább, 
mint engem közelükben tudói. Hogyne, 
hiszen hányszor kellett volna pirulniuk 
miattam. És talán igazuk is volt. Ssege-uy 
Anna néném mintha csak látnám, milyen 
megdöbbenve nézett rajtam végig:

— Hozzám akarsz jönni, édes leá
nyom, hozzám ? Hát nem tudod, hogy én 
nagyon szegény vagyok?

— Tudom, édes néném, s éppen az rf, 
kérem, vigyen el magával. Hiszen én meg 
szegényebb vagyok.

Milyen szeretettel ölelt magához 1
— Igen, elviszlek innen, s úgy foglak 

szeretni, mint az edes gyermekemet — szóit 
halk, remegő hangon.

Igazat mondott. Mióta itt vagyok, 
egyetlen vágya, hogy el tudja velem feled
tetni a múltat. Istenem, ha úgy a lelkembe 
látná, ha tudná, milyen szűk, mi yen sio- 
moiú világ ez itt nekem I Vagy talán tudja 
i . Hiszen soha sem kérdi, hová megyek s 
miért megyek, mindig csak oda az erdő 
szélére. Talán tudja, hogy várok valakit)
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_ Adófelszólamlási bizottsági 

elnökök. Az aranyosmaróti kir. pénzügy
igazgatásáé terü etén szervezett adófelszó
lam áú bizottság elnökévé a belügyminiszter 
Báthy László prépostot, helyettes elnökévé 
pedig dr. Belicza Bal ügyvédet nevezte ki.

_ Kittenberger Katona Kálmán, 
a kiváló magyai Afr<ka-kuutó s a legsze
rencsésebb kezű vadászok egyike, aki, miut 
földink, Léváról indult nehéz és sok veszély, 
lyel járó afrikai útjára, — évek ó‘a kutat, 
vándorol Afrika belsejében, az ös vadon
ján bán, a Viktória-Nyaoza tó közelében, 
kétezer kilóméternyire a tengerparttó'. Ter
mészettudományi tanulmányokkal és állat
gyűjtéssel foglalkozik és már sok értékes 
fajnak példányait küldte haza a Magyar 
JJ mreti Múzeumnak s más tudományos 
intézeteknek. A derék és tudós magyar 
afrikai kutató a uyár derekán, július—augusz
tus hónapjában hazatér a mórt hirül vette, 
hogy Budapesten uj állatkertünk már ké
szül, sőt a közei jövőben meg is nyílik ; 
ezentúl, a még hátralevő hónapokban n< m 
fog vadászni, hanem eleven állatokat gyűjt 
az állatkertnek. Mar szép számmal szerzett 
is ilyeneket s ezt meg is irta jeles tudó 
sunknuk, dr. Lendl Adolfnak, alti most az 
Uj Idők legutóbbi számában tok érdekes 
do'got közöl Kittenberger Katona Kálmán 
afrikai élményeiről.

— A körmöcbányai polgármesteri 
állás. Körmöczbányáról jeientik; A Palkó- 
t’ics polgármester nyugdíjazása folytán meg
üresedett polgátmesteri állasra nyitandó 
pályázat alkalmából a város képviselőtestü
lete a polgármester dotáciojft is revízió alá 
vette, Ennek következtében a polgármester 
illetményeit 4800 korona évi fizetésben, 
800 korona lakáspénzben és 80 köbméter 
tűzifában á lapította meg; egyben kimon
dotta, hogy a polgármester öt—öt évenként 
600—600 koronával elölrp és fizetése igy 
tíz év múlva 6 ezer koronára emelkedik. 
A közgyűlés elhatározta, hogy aránylagosan 
a többi városi alkalmazottak illetményeit is 
rendezi és evégböl háromtagú bizottságot 
küldött ki.

— Kitüntetett községi bíró. A 
király Poltán Sitnou nagyiig, óci községi 
bírónak hosszú es Luzgó kozszo gálatainak 
elismeréséül a ko onás ezüst érdemkeresztet 
adományozta.

aki vissza visz ergem az én szép, elhagyott 
világomba. Valahányszor haza jöttem, min
dig olyan szeretettel fogadott; most is, 
mikor beléptem, mosolyogva jött elém ;

— Jó, hogy jösz, kis leányom, nézd 
csak, leveled érkezett.

A reménynek egy kicsiny sugara vilá
gította be lelkemet egy pillanatra. Négy 
hónap óta először történt, hogy valaki irt 
neke.m. A terített asztal körül ott ültek 
már a kosztosaink : az öreg doktor, a jegyző 
és a két tanító, ezek voltak ugyanis Anna 
néném fő jövedelem-forrásai.

E pil anatban, szerencsére, annyira bele 
voltak merülve az újságolvasásba, hogy 
egyik sem figyelt reám, s én remegő kézzel 
nyúltam levelem után.

Egy díszes eljegyzési kártya hullt ki 
belőle; egy rövid hymenhir; csupán csak 
ennyi: .Domonkos Gyula eljegyezte Sze- 
csödy Ellát."

Több semmi.
Nekem ez épen elég volt. Nincsen 

luár nekem, kit várnom, a vadrózsák között; 
nem jön el már értem senki sem, mert 
az a valaki, akit én vártam, meghalt az én 
számomra örökre.

Domonkos Gyula, hát olyan hamar 
el tudtál engem felejteni ? És én még 
mosolyogni is tudtam e pillanatban, mikor 
»z eljegyzési kártyát oda nyújtottam a 
néninek, aki várakosásteljesen nézett reám :

— Tessék, édes néni, egy barátnőm 
tudatja velem eljegyzését. Nem mondtam

— Gyászllir. Messze távolból érkezett 
hozzánk a szomorú és leverő hir hogy 
városunknak egyik köztiszteletben álló pol
gára, Missák Zsigmond, gabonakereskedő, 
téglagyár-tulajdonos és városi képviselő 
Abazziában, ahol komoly szívbaja ellen 
gyógyu ált és üdülést keresett, e hó 23 -án 
este 59 éves korában, családjának uagy 
fajdalmára elhunyt. A derék, szorgalmas es 
népszeiü férfiúnak halála, aki a kereskedők 
valódi mintaképe volt, az egész városban 
mély és őszinte részvétet keltett. A boldo
gult jószívűségét es hazaszeretetét legszeb
ben bizonyítja, hogy névtelenül, a nyilvá
nosságot csupa szerénységből kerülve, — 
évenkint 10—15 szegény iskolás gyermeket 
ruházott fel ; sok segélyre szoruló özvegyet 
és árvát gyámolított valláskülönbség nélkül 
és az izr. népiskola évzáró vizsgálatain a 
vidéki nem magyar ajkú tanulók között, 
akik a magyar nyelvben jó előmenetelt 
tanúsítottak, értékes juta makat osztatott 
ki. Holtestét Lévára hozták és óhajtása 
szerint e napokban itt fogják örök nyuga
lomra helyezni.

— Barsmegyei lapok címén várme
gyénkben egy uj, tareada mi, szépirodalmi, 
gazdasági megyei érdekű lap indult meg. A 
március 15.-én megjelent 1 számról olvassuk, 
hogy a lap célja vármegyénk kultúrájának 
emelése minden pártpolitikai es magánérdek 
kizárásával. 8 örömmel kous'atáljuk, hogy 
ennek a célnak csakugyan nemes ambícióval 
törekszik megfelelni ; közleményei megállják 
a kritikát, sőt bizonyos önállóságot mutat, 
mert nem követi a mai modernisták er
kölcstelen, cifra, de értéktelen ösvényét, 
hanem az uj témákban a szép éa nemes 
eszméket keresi s előkelő müveit nyelve
zetben viszi az olvasó közönség ele. De 
hisz ez nem is lehet máskent, mert a lap 
élén ott olvassuk G. Büttuer Júlia és B. 
Büttuer Lina fömunkatársak és szentgyörgyi 
Hromkovits Győző felelősszerkesztö neveit, 
akiknek irodalmi ízlését, fenLkö't gondolko
zását nemcsak a vármegye, hanem az egész, 
müveit Magyarorszeg ismeri, Az uj lap szép 
kiállításánál, bö és változatos tartalmánál 
fogva bizonyara nagy olvasó közönségre fog 
találni. Előfizetési ara egy évié 10 korona. 
Laptársunknak részünkről is teljes sikert 
kívánunk, vajba sikerülne vármegyénk szel
lemi munkásait egy táborba gyűjteni.

igazat, nem i<mertem én azt a leányt, csak 
irigyeltem.

A hangomban lehetett mégis valami 
szokatlan, mert Eobér Miklós, az egyik 
tanító, hirtelen letette az újságot és reám 
nézett.

Közönyösen, mint mindig, nyugodott 
arcomon a nagy dióimmá szempár és én 
mégis éreztem, hogy minden verem az 
arcomba szökött, mert e pillanatban megér
tettem, hogy ez az ember a telkembe 
látott.

Egyszerre mindent megmagyarázó vi
lágosság támadt Isisemben. Igen, ez az 
ember tudja, ki vagyok; tudja, hogy vala
kit várt am. Hiszen bazajövet nem találkoz
tam-e vele mindig ? l ekér Miklós mindent 
tud, ez a nyugodt komoly ember, akit 
látszólag nem érdekel semmi, aki alig 
beszélt velem párszor, ismerte lelkem 
minden féltve őrzött titkát.

Tekintete lassan siklott le arcomról. Egy 
pillanatra ott nyugodott az eljegyzési 
kártyán, aztán az újságot hirtelen kezébe 
véve, olvasni kezdett tovább.

E pillanatban lianka, a kis tót szol
gáló, behozta a vacsorát, s én nagy főfájást 
hozva ürügyül, a másik szobába mentem. 
És ki tudja, mit sirattam e pillanatban, sze- 
relmemet-e vagy elvesztett fényes világo
mat, honnan ez a két név száműzött engem 
örökre? Éreztem, hogy ott már nekem 
nincs semmi keresni valóm többé.

Folyt, kör,

— Szociális előadások. A Kath. 
I Legényegyesület e hó 19.-én szent József 
! ünneplésévé1 kapcsolatban folytatta tanulsá- 
[ gos estéinek rendezését az ipáros ifjúiág és 

az érdeklődő közönség részére. Jaross Fe
renc, igazgatótauitó, tartalmas, gondolatokban 
gazdag felolvasást tartott az iparospálya 
megbecsüléséről s a munkaszeretetről, hivat
kozva az isteni Mester példájára, aki maga 
szentelte meg a munkának eszközeit neve
lője műhelyében. — Bucsek Berta megha
tóan szavalta Bán A'adárnak Szent Józsefről 
irt szép költeményét. Ezt követte í'erteties 
István fögimn. tanárnak A világításról tar
tott előadása, amelyben a közönség nagy 
érdeklődése mellett az emberiség haladását 
vázolta, kezdve a legkezdetlegesobb világí
tási eszközökön a gáz- és villanyfényig. — 
A szakszerű előadás után Cswnara József 
tauitónövendék fuvolajátékában gyönyörkö
dött a közönség, élvezettel hargatvan a 
szebbnél-szebb, mélabús, magyar nótákat. — 
A mai s egyut'al utolsó - löadás műsora ; 1. 
A Szűz Anya életéből. Mindszenti Gedeon 
költeménye. Szavalja : Tóth Marosa. 2. A 
világításról. Folytatólagos előadás. Tartja : 
Fertetics István. 3. Szent István. Földváry 
Istvántól. Szavalja : Dóbiász Pál e. t. 4. 
Alazur Mihály e. t. cimbslomjatéka : Siras
satok, Hulló falevél, Kivették a . . . stb. 
É evkel kíséri ; Aledveczky Ilonka.

— Véglegesített igazgatótauitó. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter .l/o- 
tsáry János aranyosmaróti állami elemi nép
iskolai tanítót, aki eddig ideiglenes minő
ségben végezte az igazgatói teendőket, a 
nevezett népiskolához véglegesen igazgatóvá 
nevezte ki.

— Halálozás. Városunknak egy álta
lánosan ismert alakja költözött e hó 22.-én 
a másvilágra Máriást Lajos zenészben, aki
nek a valódi nevét alig ismertük, mert 
mindenki csak Fukszi-ntk hívta öt. A 60 
éves korában megboldogult zenész egykor 
Lakatos Sándor messze vidéken hires ban
dájának is kitűnő brácsása volt s ö volt az 
egyedüli, aki a bandából Léván maradt s 
holta napjáig Bartos Lajos zenekarában is 
működött. A kiváló, veterán muzsikust, aki 
éviizedeken át a mulatságokon annyi sok 
szolgálatot teljesített váiősünk közönségé
nek, pályatársai e hó 24.-én délután nagy 
részvét mellett gyászindulókkal kísérték ki 
utolsó útjára.

— Altisztek polgári alkalmazása. 
Az altisztek érdekében a katonai állomás 
parancsnoksága kéri a hatóságokat és a kö
zönséget, hogy akiknek ilyenekre szükségük 
vau, az altisztek polgári (altiszti vagy szol
gai) alkalmazásának megkönnyitese céljából 
ezen szándékukat a katonai hatóságokkal 
tudatni szíveskedjenek, hogy a jelentkező 
altiszteket a betöltendő állasokról esetröl- 
esetre értesíthessék. Mivel az ilyen állásokat 
csak olyan altisztek nyerhetik el, kik köte- 
iességüket katonai szolgalati idejük alkal
mával minden tekintetben kifogastalar.ul tel
jesítették s minden alkalommal derék, 
szorgalmas és hasznavehetö embereknek 
bizonyultak, azért a hatóságok és miudazok, 
akik ilyen altiszteket alkalmazni fognak, 
derék és megbízható emberekre tesznek 
szert. Az ilyen tanusitvánnyal ellátott al
tisztek minden időben félbeszakíthatják ka
tonai szolgálatukat, esetleg 3 hónapi próba
szolgálatot teljesithetnek. A személyes bemu
tatkozás bármikor megtörténhetik. Tanúsít
ványokkal csak olyan altisztek láttatnak el, 
akik hat éven felül kifogástalanul önként 
szolgáltak.

— Uj okmanybélyegek. A kincs
tár — mint hírlik — uj okmánybélyegeket 
bocsát ki, amelyek nagyobbak leszuek, 
mint az eddigiek. Az uj bélyegeket más 
papírra is fogják nyomatni, hogy nehezeb
ben legyenek hamisiihatók. A bélyegekhez 
szükséges újfajta papirost most gyártják. 
Az uj bélyegek a nyár folyamán jönnek 
forgalomba.

— Levelboriték nagysága. Közis
mert doiog, hogy a levelek burkolására 
használt borítékok külömbözö nagysága és 
címzésüknek különböző módja, valamint a 
bélyegjegyeknek a boríték különböző ré
siére, sőt hátlapjára való rágasztása a pós- 
tai késelést igen hátrányosan befolyásolja
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M erősen meglassítja. A postaigasgatás 
elírt igen kívánatosnak tartaná, hogy leg
alább a kereakedelmi leva'esés burkolására 
lehetőleg egyenlő nagyságú borítékok hasa- 
náltassanak, de mindenesetre a frankóje
gyek a címoldal jobbfelöli felső sarkába 
ragadtassanak, mig a rendeltetési hely a 
boríték jobboldali alsó résién tüntettessék 
tel. Kereskedőinknek és iparosainknak aa 
eiekhei való alkalmaskodást figyelmébe 
ajánljuk, mert postára adott levelek gyor
sabb továbbítása és kéibesitése első sorban 
as ő érdekeiket szolgálja.

_  Vívó-tanfolyam. Béki Jósért, 
jóhirü s nálunk is előnyösen ismert fővárosi 
vivómester —- mint értesülünk — /prilis 
hó elsejétől keadve a honvédlaktanyában 
vivó-tantoiyamot rendes, amelyre már most 
lehet nála jelentkesni.

Közönség köréből.
Adakozás.

A Kuldan-czalád réssére újabban 34 
kor. 30 füléit vett át lapunk szerkesztő
sége, amely összeget Schöpflin Róbert 
mint általa eszközölt gyü|tést küldött be 
Z'elitről. Aa adakozók névsora: Schöpfiin 
Róbert, Draskovits István, Nyáry Ignácz 
2—2 kor., T.ubinger Árpád 1 K 60 fillér, 
Schönvisner 1 K 50 f., Toncory E eroir, 
Lévay Viktor, Schmídt Elek, Szedlscsek 
János, Haibvirth Ferenc, Fekete János, 
Hener Ernő, Scbweinecker István, N. N., 
Adier Viktor, N. N., dr. Kenessey, Kálnsy 
Károly 1—1 kor., N. N. 60 fill., dr. Nyáry 
János, Kmoskó J., Riedl F., Pásztor, Pilkoj, 
N. N. N. N., Jeney Jóiref, O.vashatatlan, 
Webner Ferenc, R. B., Kakodyné, K-lemen 
40—40 f., Modrovits 30 f., N. N., N. N., 
N. N., N. N., Teger Laiosné, N. N., Lu, 
lovssky, Aulich, Lenthár J., N. N., Ssebele- 
Méssáros, Bumberle, LaskoJ, öav. Nigyné, 
Krsják 20— 20 fillér, összesen 34 K 30 f., 
eddigi gyűjtésűnk 148 K 30 fillér.

Közgazdaság.
Gyorsvonat feltételes megállítása Sza- 

kály-Högyész állomáson. A budapest—keleti 
p. u.-on a fiumei v onalon február hó 15 töl 
beiárólag október hó 31 ig forgalomban 
levő, Fiúméból este 7 óra 55 perckor induló 
és Budapest keleti p. u.-ra másnap délelőtt 
9 óra 35 perckor érkező gyorsvonat folyó 
évi március hó 1-től kezdve Szakáiy-Hö 
gyéss állomáson reggel 6 óra 43 perckor 
utasok fel- és leszállása céljából feltételesen 
megáliittatik. Budapest, 1911 február hó 
27-én. Az igazgatóság.

Az Első Magyar Általános Biztosító 
Társaság közgyűlése.

As Első Magyar A talános Biitositó 
Társaság Czekoniu Endre gróf v. b. *.  t. 
elnöklésével tartotta ősidéi közgyűlését. Az 
1910. évi üzletet leiáró számadást és a 
mérleget aa igazgatóság és felügyelő-bizott
ság jelentései kapcsán Urmódi Vilmos fő
rendiházi tar, vezérigazgató terjesztette a 
réssvényesek elé.

Ai igazgatóság jelentése eiőrebocsátván, 
hogy as alaptöke-felemelési művelet, melyet 
aa el évi január 10,-iki rendkívüli közgyű
lés határozott el, teljes sikerrel már is befe- 
jeitetett, megál'apitja, hogy ai 1910. évi 
üslet egészében hasonló igen kedvező vég
eredményt mu'at, mint az előző évi. Ezért 
Is évi nyereségbö1, mely ősziesen 5 052.904 
korona 21 fllér volt, aa alapssabáiyszerü 
levonások után minden égési részvényre 
700 korona osstalékot javseo1. A társaság 
üzletének nsgyssabásu növekedése az egész 
vonalon a múlt évben is fokozódó irány
zattal folytatódott. Az impozánz tartalékok 
közül ezúttal az üzletév nyereségéből a 
külön tartalék nyert rendkívüli emelkedést, 
úgy, hogy ti elölő év 5,460085 korona 
5 fillér összegével szemben 7,314.554 kor. 
83 fillér összegre emelkedett; a többi tar
talékoknak aa alapssabá'yaserü részeltelésen 
fölüli rendkívüli növelése most már az 
alaptőke-fölemelésen nyert össiegböl törté
gik. Aa alaptőke-fölemelési művelet erre as 

évre esvén, az erre vonztkoró elszámolás 
már az 1911. üzletév mérlegébe tartozik. 
A közgyűlés zz előterjesztett számadást és 
mérleget általános, nagy megelégedéssel 
egyhangúan elfogadts. A fölmentvényt min
den irányban megadta, s az összes 
latokat határozattá emelte. A társasig tel- 
ssázados évfordulója emlékére alkotott 
500 000 korona tökeösszegü hazafias köz
ét jótékonvcélu alapból a krassóssöreny- 
megyei árviz’ároaultBk a múlt év fo
lyamán 10.000 korona összegű segítségben 
részesültek, az alapnak ez évben kiosztandó 
20 000 korona kamathozamát pedig fele
részben az Országos Gyermekszanatórjum 
s felerészben a Szeretet gyöngeeíméjüeket 
és siketnémákat gyámolitó egyesület nyerte 
el Ezenkivü’ a közgyűlés, mint évenként 
rendesen, számos érdemes köz és jótékony
célra is 25.000 korona adományösszeget 
szavazott meg a láraaság é»i nyereségéből. 
Végül a részvényesek nevében Imréd y Kál
mán udvari tanácsom meleg köszönetét mon
dott az egész kormányzótesiületnek az elért 
kitűnő eredményért, külön is méltatva az 
üzlet irányításában nagy konczepcz’óju, in
tézésében ped'g faradhatatlanul gondos ve- 
ssr gargatócak, Ormódy Vilmos főrendiházi 
tagnak kiváló érdemeit. Ezután a vá*aszt-  
máoyba Károlyi Gyű a grófot vá'asztották 
meg közfelkiátássa1. Az osztalék kifizetését 
a közgyűlés határozatiból a társaság fő
pénztára már hétfőn megkezdi.

Hivatalos köxleméQy.
2033/1911. szám.

Hirdetmény.
A lévai országgyü ési képviselő választó

kerület I. összeíró küldöttségé Léva város 
képviselő választónak összeírását 1912. évre 
kihatólag f. évi marciui hó 30. és 31. táp
jain reggeli 9 óráiéi 12 g és délután 2 órá
tól 5 óráig terjedő idöteo Léván a város
ház tanácstermében lógja kiigazítana

Ezen munkálatról Ltva város választó 
közönrégéi a küldöttség e őtti megjelenés 
jogar*  és a törvényes igények érvenyesit- 
hetéeére való ígye mez'etésse! ezen hirdet
mény utján értesítem.

Léva, 1911. évi március hó 21.-én. 
Bódogh. Xjaijca 

polgármester.

1784/1911. számhoz.
Felhívás.

Az ázsiai ko'era, mely a múlt év őszén 
Magyarországon fenyegetően fellépett, de
cember havában megszűnt ugyan, de tekin
tettel arra, hogy egyes európai államokban 
még most is jelentkezik ; újra megjelenésé
nek eshe'őiégétöl alaposan lebet tartani.

Fa hívom ennélfogva a város lakosságát 
a kővetkezőkre :

A közegészség egyik legfontosabb kö
vetelménye a t szta ivóvíz. Ennélfogva nagy 
figyelemmel kell lenni a kutakra, — A 
kutak fedve és lehetőleg szivattyúsak le
gyenek. — A nem szivattyús kutak vedte 
felül vaspánttal látandó el, bogy azokba a 
vizbordó edényt bemártani ne lehessen. — 
A butik környéke feltöltendő, hogy azokba 
a szennyvíz vissza ne folybaseon. — Kutak 
mellett ruhát mosni nem szabad.

A városban levő pocsolyák és vizes 
gödrük fő ddel betömendők. — A házak 
udvarait tisztán kell tartani. — A trágya 
kihordandó, az árnyékszékek kitisatitandók. 
— Etelmaradekokat és szemetet az uioára 
kidobni tilos.

Mindezen intézkedéseim pontos végre
hajtását figyelemmel fogom kísérteni és 
megfelelő módon ellenőriz’etni s óit ahol 
ezeket meg nem tartják, a törvény erejénei 
fogva a további ejárás fog alka mutatni.

Felhívom továbbá a gyakorló orvosok 
fi gye mét arra, hogy a gyanús, főleg 
a hányassal és hasmenésnél járó megbe
tegedéseket a ható ágnak azonnal je
lentsék be.

Léva, 1911. évi március hó 21.-én.
Bddlerb. Xsaijoa 

polgármester.

2052/1911 sz.

Rendőrkapitányságnak
Léva.

Barsvármegye a ispánja 3303/1911 ez. 
a. kelt rendeletével a hasított körmtt állatok 
között uralkodott szájfájáat megszűntté nyil
vánítván, tehát fe'hivom. hogy eme körül- 
ményt ha'adéktalanul a város területén dob
szó u'ján közhírré tétesse.

Léva, 1911. évi március hó 22.-én.
EödLoj? Ix XuslJob 

polgármester.

Az snyakönyvi hivatal bejegyzései
1911. évi márc. bő 12-től 1911. évi mírcz. ho 19 ig

Szülatés.

A szülök neve
Ad
I"

A gyermek 
neve

Eliseher József Izsák Erzsébet leány Mária
Vauk József Kemény Eszter fiú János
Szarka Gyula Manyuch J tiu Gyula
Jéakó Avdrás Potoczki Közi leány E el
Bocs Joliin fia Sándor
Váczi litván Gál Rozália fia István

Házassá z.

VallásaVőlegény es menyasszony neve

Halálozás.

D . Hertskő Adolf Fiscber I oua

Az elhunyt neve Kora A halál ok.

67 év TüdőgyulladásG rgely Julianna
Máriási L jós 60 év Tüdővizenyő
Fekete Balázs 36 év Tttdö^ümŐkór

Lévai piaciárak.
Hcvatvezető ; Kónya József rendőr kap’t hu ’

Busa m.-mázsánként 21 kor. 60 fill. _
21 kor. 80 Kétszeres 17 kor — fill. 17 
tor. 80 fill. — Rozi' 15 sor 40 fiJI. 15 kor. 
60 fill. — Arp 17 kor. 60 till. 17 kor. 
80 fill. Zab 16 kor. 60 till. 17 kor 50 ül). 
Kukorica 12 kor. 40 till 12 kor. 80 fi). 
— Lencse 21 «or. — fill. 21 sor. 40 tid. — 
Bán 18 kor 40 till. 18 sor. — tiil 80 Kö- 
't 12 k<>. — till. 13 sor. — fii,

Vetmopvak 100 kilónként. Vörös ló
here ttimente tői srinUamentes 168—174 
Vóiös oüere kis arauzas 145—162 Vörös 
lóhere, nagy arankas 110 -120 Luczerns 
teimeszettól arauSamenue 185—20) Lu- 
oaerua, világos ,zemü aránkat 160—170 
Lucreri a, bainas szemű 115—120 Biüorhere 
80-—85 Baitsczin 32—34 Muharmag 14—15

Nyilttér.

M OLL-FÉLE
LSEI DLITZtPOR
Enyhe, oldó báziszer uint azoknak, kik tmeszU*  
zavarokban es az illő fittnőd egyebb köveik- 
ményeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 
készítmény >U

I MOLL-FELE
;sos - BORSZ£S'Z

TMST beaörzsöies, 
elismert, régi jóhirnevü háziszer 
Szaggatás és hűiéiből származz 

miud-nneiníí betegségek ellen.
Eredeti üveg ára kox. 2.

Kapható minden gyógyszertárban 
és drogériában. g«oo

Főszétküldési hely MOLL A. gyógyszerei
Cs. kir. udv. szállító, Becs, I. Tuachbaen 9
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Eladó háztelkek. —■
a Damlanioa utazóban 500 C-öl 
egészben vagy 3 részben parcel 
lázva azonnal eladó. Bővebbet e 
—— lap kiadóhivatalában -----

= Kölcsönkönyvtár = 
újonnan kiegészítve kb 8000 kötet 

magyar, német és francia regény 

NYITRAI és TÁRSA R. T. 
könyvkereskedésében LÉVAN.

Előfizetés bármely nap kezdhető.

"OámVamJA LlBslÓ-U'C» 18. 8'ÁtUÚ ■wvlDeaa.0. házban egy iá;ss istáUó, 
12 darab szarvannirhsra, va y 12 ó részére 
kényelmes hely éa tágas, 1911. évi május 
hó ltől bérbeadó, hozzátartozó két n-gy 
.ocs’s® n. vadonat új epület, esetleg augusz
tus ho ltől likassal IS k adó. Ugyanott 
eladó egy két f deles hintó. Megtudd*  ó 
L.szló-utcs 18-adik szem alatt.

2 nagyobb _i._.
----- - Wertheim szekrény 
szabad kézből eladó. Bővebbet 
a lapunk kiadóhivatalában. □

Eladó. Külön eges csemege és bor
fajjal kiültetett — jó term'sben 

levő Forgács ! le rzÖ lő, egészben vagy 
két részre osztva, egy 4 szobás és egy 2
szoba, konyha, éléskamra, zár folyosó, prés
ház, jó pince és külön gyümölcsös udvarból
ál ó lakással.

■hT'—--X unalomból leve ezni
iNÓHlOt JlOl^y kivan nüvelt úri
emberrel. Cím „Vei giormeinnicht1* jellegével 
Pjsterestante L'va.

IvHNa-utca b szaru 
dzobából ea mel ek- 
8zaf»ad ézböi eladó.

Eladó Hz. *
helyiségekből adó ház

Fiz fizetés es mag*a  jutalék mel
lett alku mxzuuk vid ‘ki

ügynököket, sorsjegyek részle fizetés e való 
eladáséhoz. Havonként e.érbeiö jövede em 
300— 600 korona. Hecht Bankház R-sss- 
veny'éna^g, Budapest Ferenciek-tere 6.

Eladó ház.
Kosauth-Lajos utcában a Szila 
veczky-féle ház 30.000 koronáért 
eladó. 10.000 koronával megsze 
rezhető. Bővebbet Szilaveczky 
F lórián Újpest usz utca 91 szám

TTia Já KoBsuth-Uica 16 az.
AlaCLO l&KaS. bázbsn 3 Bioba és 
minden ntikseges mellékheiyiseggel külön 
álló lakás kisdó. bővebbet Kjapka-utca 
13 a?km alatt.

DELAWARE VESSZŐ!
Nagy Gábor féle legnemesebb faj.

Vidékünkön több mint 20 év 
óta honos s as agész ország- 
bán már igen elterjedett bó- 
termo, erős edes bort adó faj. 
Ottani, permetezni nem kell, 

A . Wí? mert filokszera, sem szőlő
betegség kárt benne nem okoz. 
Jól beérett szép sima vessző 
mig a készlet tart I. oszt. 
1000 drb 35 korona, száz 
darab 4 korona. II*  oszt. 
1000 drb. 20 korona. A sima 
vesszők elöggökereztetésehez utá
ltáét küld és medrendeléseket 

10*/.  előleggel elfogad Flacher és Volner

: BIHARDIÓSZEG. =

Eladó ház és szőllő.
bmb-utcza 2. számú emeletes Kórház, vala
mint a K'reszthegyen a volt 0>*|.féle  seöllö 
h»j fkával együtt szabadkézből eladó. Az 
ügy e re nézve ■rtekezbe'rr Farkas Orbán 
b’r ii odatiezttel.

Eladó korcsma.
A mai kor igényeinek teljesen 

megfelelő helyen korcsma joggal, 
házzal, hentes üzlettel összekötve, beteg
ség miatt azonnal eladó.

Évi forgalom 400 hl. bor, 200 hl. 
sör, 20IJ hl. szeszesital, hetenként 
14—15 hízott sertés.

Azonkívül több ily hasonló és 
nagyobb üzletek, földbirtokok eladá
sának és bérbeadásának birtokában 
vagyok, bővebbi felvilágosítást nyújt 

adás-vételi ügynökségi iroda
Balassagyarmat

Ko83U’h L jo -u ca 3.

osak egyféle lete
lik, ellenben után
zata tömérdek.
Miért is óvatosság 1 
Csak eredeti csoma
got kérjünk és fo
gadjunk el e névvel:

Kathreiner
** r.

KALMAB és EHGEL
Motor és Gépgyár, Budapesten.

VI. Üteg utca 16

Világhírű! Eredetit -Béni'

♦ v-

Szivógázmotor telep. - á jelenkor legolcsóbb üzeme 
.Benz* -•■reolaj metor.

Elismert legjobb gvá.tmány.
Ajánlja benaúl-lokonmbiloe rséplükószleteit, melyek 

bámulatos egyszerű szerkezetűek.

Teljes jótállás, kedvező fizetési feltételek. Költség 
vetés ée á jegyzék ingyen és bérmentve.

Bát mezővárosban (járási székhely) 
a főtéren, országút mellett levő 60 év 
óta fennálló DEUTSCII féle

vegyes-kereskedés 
teljes berendezéssel és lakással családi 
körülmények miatt bérbe adandó. A 
meglévő árukészlet is — kedvező tel
tételek mellett — átvehető, azonban 
az átvétel nem kötelező.

A községben hetenkint kétszer 
hetivásár, évenkint hatszor országos 
barom- és kirakóvásár tartatik.

Étdeklődők a tulajdonostól,

DEUTSCH KÁLMÁN 
báti lakostól nyerhetnek bővebb fel

világosítást.

CAMPOLIN 
az ezidöszerintglegjobbnak 
elismert v i z h a 11 a n b ö r k e n ö c s.

M'nden bőrnemüre u. m. ; cipő, 
szijjak, lószerszámok stb. kitűnő 
eredménnyel használható.

A bőr; puhává, simulékonnyá 
ée teljesen vízhatlanná teszi.

Hasztáiatban nsgyen takarékos, 
mert egyszeri bekenéssel a bői nemű 
3 hétre is teljesen vízhatlanná lesz.
Probadoboz: 60 fii). Elsőrangú referenzlák: 

beküldése után árjegyzék kívánatra 
bélyegben. ingyen.

— CAMPOLIN — 
vizht'Hn kenőesgyár Oroszka.

(Bars na.)
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Róth bank
Magyarország legtekintélyesebb, 

legszolidabb és legrégibb
B -A- KT K. H A ’Z -A-. 

BUD AFEST.
VI., Váci körút 45. Bankpalota. 

Interurbán telephon 92—25.
Péuzü?yekb«n díjtalanul ryuj’unk bár- 

kíuek szakszerű felvilágosítást.
Levélbelimegkeresésb i« mindenkor válasz

bélyeg melléklendő.

100 millió korona készpénzt folyósittatunk Barsyármegye területén!
________ F oly ósitt atunk : -

. • . „ -1 - -l U földbirtokra és bérhiankra 10-65 évig terjedő törleaavé.re 4% és <•/,•/,.., kaurstTörlesztéses je za oéko csonoket <<íket«ric»zté»»ei készpénzben.
Jelzálogkölcsönöket — ...

ÉrtékDaDirokra vidéki pénzintézetek és vállalatok részvényeire mrlb»nkk*ctó Ut,úyüjtú‘kd'’azeto«.rfá’k. üfllCkpapilUkia, I1UU1 piU*IU'W.V  Tössden.^bizssoks- á budspvsti é. külföldi áru és értéktőzsdéken lelki-

Konvertálunk ^k^:raiüd6U reíli, ügylelet. legMíyobb 
’lsk.rékbotóuk.t ^X/pé-’^oportoknái ifvö elö..y<i. 8...ekö,letéseinknél fogva legkulán.abb.u b.nyolitwk 1.,

Bővebb felvilágosítást ad : K Ó T H B A N K Igaz gat ó s á g a, Budapesten

CIiIMAX
nyersolaj-motorok 
és lokomobilok

Legjobb es leg
olcsóbb hajtó
erő mezőgazda 

sági es ipari 
célokra.
Nincs 

robbanás! 
veszély! 
se pénzügyi 
ellenérzés.
Elsőrangú 
refencziak

Bachrich és Tarsa 
Magyarországi mintaraktár és iroda: 

Budapest, V., Szabadságtér 17.
(Tőzsde-palota.)

Budapest. Wien, Hamburg 
MOTORGYÁR

Wien, XIX 6, Heiligenstádtlerstrasse 83

AZ OLLA" 
szakorvosok 
által meg.i 

vizsgáira esi 
legjobbnak 1 
minősítve I 

van. I 
Kit évi jót-' 

állás. |
Ára j 

rucafon/cénd 
4.—, 6 — ,1

8.—, és I 
10. ioronal

GUMMI
különlegesség.

k zl tudomány mail 
állása szerint Á 

bebizonyított A 
legjobb létező 
Gummi
o«sr<r.

Az 
.OLLA- 

több mint 
200 orvos 
által leg
megbízha

tóbbnak van 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min- 
den gyógy- 
szertárácans 
e • jobb dro 
géríákban

Követelje azonban hogy a szállítójaKövetelje azonban hogy a szállítója önnek csoki- 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyeb 
értékű silány utánzatot mint rép oly jót*  feldicsérni 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az 
rOLLA“ mwitvár Wien. B;437 Fraterstrasse 57 
Kapható Léván: KNAPP I. drogériájában

I 1^221fi

rekedtség, katarut és elnyálkodá,- 
pörcs- és hörghurut eilen ne vés*-  

rojon mást, miüt a finonoi- ü —s 

| jKMellCaranwllet 
a „Három fenyőivel 

ífö * drk. orvosok és magáno-"b^ SSOO 80,5,01 8a8rm‘xó bizonyít- —— vdny igazolja » biztos
Ü 
K 
&
■

&

eredményt. Csomagokban 20 es 40 
fiU. Dobozban 60 fillér. K.phstó: 
Burda Karoly, dr. Flittner Jenő, 
Göllner Béla jog y szer tarában Besz
tercebányán, Jeszenszky Ervin 
gyógyszertárában Trsztenan, Weias 
Conrad Gusztáv gyógy szeiiáraiian 
Gyerván es Knapp Ignác gj ógyezer 

társban Levan.

I

&
1

&

Védjegy: „Horgonyt*

A Liniment. Capsici comp., 
a H org o n y-Pain-Expeller 

pótlék*
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb hedörzsölésnek bizonyult 
köszvenynel, osúznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony4* védjegygyei es a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest

D[ Richter gyógyszertári íz „Amy 0roszláohet‘.
Prágában, Elisabethstrasse 5 nen.

1&

>

<£s

Tűzifa
teljes vaggonrakományokban 

kapható 

Ipolypásztó 
állomáson levő raktáramból 

Megrendelhető VOLFNER S. czeg- 
nél Budapest, VI., Dráva utcza 6.

Drezdai Motorgyár részv.-társ. 
Németország egyik legrégibb és 

legnagyobb motorgyára.

Szállít s akkörökben elismert legjobb gyártmányú
Benzin-, Nyersolaj-, Gáz-, Petróleum

motorokat és iocomobilakat 
v» ammt szivógázmotorokat 

meglepő újdonság! 
EGYETEMES GENERÁTORUNKKAL 

r tényleges lóerő 
óránkint csak kb. 1 fillérbe kerül.

Vezé- képviselet ;

Gellert Ignác és Társa
Eudr[t»l. Teiéekerot 41. Telelőn 12-91.

Legtneszsbbnienö jótállás. Kedvező fizetési feltételek

KERN TESTVÉREK
===== fűszer-, gyarmatáru- és vaBnagykereakedéBe _ ......
Alapittatott 1881. LÉVA. Telefon szám 14-

Ajánljuk mindennemű fűszer- és 
csemegeáruinkat naponta friss fel
vágottakat és prágai sonkát.

Állandó nagy raktárunkat köz
vetlenül importált kávék valódi orosz 
teák, és angol

rumokból.
Teasütemények likőrök, cognacok, 
pezsgők, cukorkák és déli gyümöl
csök legjobb minőségben.

Állandó raktár vadászati cikkek
ben és fegyverekben. Diszkoszorúk 
4*  koporsók gyári áron.

Gyári raktárt tartunk a leg
egészségesebb és legtartósabb tiszta 

alumínium és valódi nickel főzőedé
nyekből, modern háztartási és kony
hafelszerelési cikkekből.

Takaréktíizhelyek, folyton égő 

kályhák, fa- és széntartók, kályhá
ul1 sí zők, szesz- és szénvasalók, gyors 
forralók, kávé- és teafőzők, húsvágó 
gépek, konybamérlegek stb., legju- 
tányosabb árakon.

Varrógépek
5 évi jótáll**?*-
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Xcl ~x:
Végre megvan ! Megnyílt a rég kívánt

Uj halastó Léván.
Bejárat Zöldkert utcából. (Uradalmi fürdő mellett.)

Van szerencsém Léva város és vidékét 
tisztelettel értesíteni, bogy a volt, régi uradalmi 
bxlastót sikerült bérletbe kapnom — sem fáradt
ságot sem pénzt nem kiméivé — újonnan kiásva 
és bekerítve egy a mai kor igényeinek teljesen 
megfelelő halastót rendeztem be. — Minden 
időben élő halak kaphatók jutányos áron.

Kérem az igen tisztelt közönség szives 
pártfogását,

x3

Hazafias tisztelettel ;

Mészáros Lajos
urad. halastó bérlője.

XSX X............  ■ ■ X— XfcX

X

X

A Budapesti Asztalos Ipartestület 
védnöksége alatt álló

BÚTORCSARNOK
és hitelszövetkezet

az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet tagja
12 éve fennáll, felhivja a n. é. butorvásárló kö
zönség figyelmét, hogy VIII. József körút 28. 
sz (Bérkocsi-utca sarok , valamint IV. ke
rület, ferer.ciek tere 1. szám Királyi bérpa
lota) újonnan átalakított helyiségeiben rendezett

000000000
8 lakásberendezési kiállítás 8
o00
0

megtekintésére, raktárunk, mely a legnagyobb az 
országban, a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivi
telű, művészek'által tervezett és szakbizottsg által 
felülvizsgált bútorokból áll, teljes lakásberende
zéseket művészeti tervek szerint készítünk, 

minden darab jótállás mellett adatik el.

KACHELMANN és TÁRSAI
sör- és maláta gyár

= V1HNYE. =
T á v I r a t c z I m : /'DipCMCfVIM Interurbán talefu 

Sörgyár YUmyepesierény (dAüöIHluIü ) vihnyepeszareuy 7.
Interurbán telefon .*

. SZ.

Ajánljuk kitűnő minőségű

„aczélsör"
név alatt forgalomba hozott gyártmányunkat. 
Megrendelhető : 1/8, 1/4, 1/2 bl. hordókban 
és 0.5 és 0.7 1. palsczkokban.

Léván és vidékén egyedüli elárusító 

WEIL JAKAB 
Léve Bt ártonfy-utcza 9 szám.

Fértolj-u-k el megyei ipart !

0
00
000 0 » 0
8
0 0 0 0 0

Knapp Dávid} 
mezőgazdasági és varrógépek 

nagy raktára LÉVÁN. — Telefon érám: 33. 

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
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
m. BCFBEER és SCHBANTZ féle gőz

cséplő készletek, GANZ télé motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

— geprk ™ géprészek. ......—

8
0 0

. . 0 
&OOOOOOOOOOOOOOC0

u.

L ||| I | r I Tisztelettel értesítem a m. t. vevő-il^lOT mfifinUITQl I közönséget, hogy Léván, a Calvin |/IH| |l|nlll|V||/l ■' palotában (Kossuth Lajos-tér) a VLIUl 111 wUl I 1 I lUI - ■ mai kor igényeinek megfelelő, modern 

női-, úri-, divat ős rövidáru üzletet 
____ _  nyitotta m. ...-

ú.irtárnn tartani a legújabb divatkelméket, selyem, batiszt, zephir és dela-
ineket Schroll-féle chiffonokat és rumburgi vásznakat. Női szabókellekeket, divatos ruha- Xket éé cLpkék^t Nyakkendő. Ing. gsUár, kézelő, ernyő ée botokat. Hanenya éa ken- 

yuket. Kézellojombokat UMuM. révé., .bb. . k.d,-«
helyzetbe jutottam, hogy a m. t. vevőközönség legkényesebb igényeit is kielégíthetem. ..... . .

A m. t. veveközönség szives támogatásáért esedezem és előre is biztosíthatom, hogy a legfigyelmesebb 
kiszolgálásban fogom részesíteni, szolid, jutányos áiak mellett.

Kiváló tisztelettel Szilárd József.
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Első magyar általános biztositó társaság, Budapesten.
I. Tűz-, szállítmány*,  jég- és betSréa-biztoaitási üzlet,

Ötvenharmadik éviKIADÁSOK.
I. Tűzbiztosítás. .na-áiwi fil

Kifizetett károk és költségek . ... . . • ■ *•»*»*
levonva viazontbiz mdtási károk és költségek^t767J8O82

Függőben maradt károk tartaléka . . • • • • • • •
Szerzési kö tségek és viszontbiztosított rész utáni bevitel 1< von. 
Jövedelmi adó és bélyegillelékek................................................
Postabérek ................................................................................................
Adakozások közhasznú célokra . . • ■ • /;••••
A tüzbiztositási üzletet terhelő igaz atási költségek .... 
Behajthatatlan követelések leírása . . . • • • ; * *
A következő évek k.-./p.-ii-.lijUtrlnleke » vtmttmümtfcMUdU 

rész levonása után és minden megterhelés nélkül . . ■
IC. Szállitmánybiztositás.

Kifizetett károk és költségek . . .. . . _• • » -
levonva a viszontbiztosítási károk és koltsegj^^^^*

Függőben maradt károk tartaléka.......................................... • • •
Szerzési és igazg. költsége < a viszontb. rész utáni bevétel levon. 
A következő évc.» készpénz-dijtartaléka a viszontbiztosított 

rész levonása után és minden megterhelés nélkül
III. Jégbiztositás.

Kiüzetett károk és költségek . . . . . .. • 3949,01472
levonva viszontbiztosított karok es költségek 2.2Í.2. IKh

Függőben maradt károk tartaléka.....................................................
Szerzési és igazg. Költségek a viszontb. rész utáni bevétel levon. 
Bélyegilletékek..........................................................................................
Bell •jthatatlan követelések leírása..................................... • • • •
A folyó évben lejárt több éves jégbiztosítások esedékes tart. 
A következő évek készpénz-’lijtarla'éka..........................................

IV. Betörésbiztositás.
Kiüzetett károk és költségek................................ • • 86.368 71

levonva viszontbiztosított károk és költségek^^^ü^^j  ̂
Függőben maradt károk tartaléka...........................
Szerzési és igazg. költségek a viszontb. rész utáni bevétel levon. 
A következő évek készpénz-dijtartaléka a viszontbiztosított 

réBZ levonása után és minden megterhelés nélkül .
V. 1910. évi nyereség számla.

A folyó évi üzletből fenmaradt nyereség . .

korona flll.

5.907,401
612.762 17

1.157,917 46
34<».144i 82
131.875 98
24.81 Mi —•

1.426,829 80
11,959 tw

7.500,000

56,517 06
67.674 43
17,956 53

100,000 -

1.687,026 33
16.671 74

295.252 03
58.415 28

3.835 05
92.< > Ml 31

418.966 78

4IÍ.-.76 21
15,308 11
80,008 67

420,000 -

írszamia 
leorona

1311
Üli

17.118,192 (-•

242,148 02

2.571,667 4?

561,977 99

3.611.956 (M>
24.100,942 74

I. január l-töl december 31-ig.
I. Tűzbiztosítás.

\z 1909. évről áthozott készpénz-díjtartalék 
a viszontbiztosított rész levonása után és 
minden megterhelés nélkül. •*:.•• ......................

Tűzbiztosítások után bevett készpénzdijakfi*  _
a f. é. lejárt dijkötelezvények es díj váltók 21.838,329 78 

levonva: törlesztett dijak . . 2.7o9,638'.>4
viszontbiztosítási dijak oar-ai
és díjrészletek . . 7.384,(>12 -ul(X144j24^8£

Az 1909. évben függőben maradt károk tartaléka . . .
II. Sxállitmánybiztos.tKD.

Az 1909. évről áthozott készpénz-.lijlarüdék 
a viszontbiztosított rész levonása után és 
minden megterhelés nélkül . . • ■ •_ • •

Szállitmánybizt. után bevett készpénz dijak 881,632 11 
levonva: törlesztett dijak , . . 14.'*''98

viszontbiztosítási dijak 2bI 8-8 86
Az 1909. évben függőben maradt károk' tartaléka . . . 

III. Jégbiztosítás.
Az 1909. évről áthozott készpénz-díjtartalék . . • • • •
Jégbiztosítások után bevett készpénzdijnk 4.389,.>48 20
levonva: törlesztett dijak • • • orMM7.1R

viszontbiztosítási dija^D^K^>10^-l^^ojXJ8^^ 
Az 1909. évben függőben maradt kar-k tartaléka . . .

IV. BetörésbiztoBitás.
Az 1909. évről áthozott készpénz díjtartalék 

a viszontbiztosilolt rész levonása után és 
minden megterhelés nélkül . . . . .................................

Botörésbiztosilások után bevett készpénz-
dijak é» lej irt <li.|,üzletek . . ■ ■ • ■ 482,139-68

levonva: törlesztett dijak . 8,.O7O4.>
viszontbiztosítási dij

Az 1909. évben függőben mai •adTTáí^í^arUlóki^^^íT 
V. Egyéb bevételek.

Szelvény-, takarékp . váltó- és egyéb kamatok, árfolyam
nyereség eladott éttékp. és idegen pénznemek után .

Társasági házak tiszta jövedelme............................................

BEVÉTELEK.
komra üli korona íill.|

7.500,000 -

11.689.083 97
585.050 29 19.724,184 26

100,000 -

82,072 27
69,510 61 251,582 88

300,597 09

1.860,561 05
6,667 85 2.167,825 99

840.001 -

209,216 62
29,277 80 578,494 42

1.218.264 01
165.641 18 1.878,905 19

24.100.942 74

VAGYON. Mérlegszámla 1910. december 31-én TEHER

elhelyezi*  t tőkék . a í folyószámlára és takarékbetétként 
ö | fedezel mellett.................................._ •

é. Miigxar földhit. int 4«|ros korona-záloglevél 8 92’50 
.. Magva leszámítoló- és pé- zváltób 4«g-->s zálog), A 93 - 
., Kisbirt kosok or-z. föl hitelűit. 1*  o-os z doglevél A ‘ 2 •> > 
., Mag ai jelz. hitelbank 41 s községi kötvény A 98 ;>O 
„ Pe-ii magy. keresk. bank 4*̂ #- s községi kötv. 8 99 - 
,, Aradi p Igári takarék éi ztá 5%- s záloglevél á 9P — 
„ Kisbirtokos k orsz. földhitelint ,* B-os zálogl. A 100- 
., Pozsony város 4° „--s kölcsönköt vényei . . A 91*50  
, Temo-vári első taka ékpénztái 4*  s"/W-os zálogl. A 97 25 

..... _ i.v . . a 0í> 
ázni általános b ztositó r.-társ sági elsőbbségi iészvénv A 260*  — 

as" viszon bizto-itó árs. ré-zvény  A 112’0* —
•s iára ékbiz esi ó intézeti részvény .... A 740*  — 

• • • A 470 —
8 1873 —

Pénzi n lésetek n él 
Értékpapírok : 
2.944,000 Kor. n.
2.984,000 „
1.740,000 „

995 000 „ „
988,000 „ „
450,000 ,. „
88.1,000 .,
250.000 „ „
222,000 .................. . —.........-.........-......... ..........

11949 drb Magva ■•fi*  nei i biztosító részvénytársasági reszven; 
2493 dib ’....................— A-‘ x-
530 drb „Securit.i 
575 drb Bécsi éle - . .— -----
250 drb Bécsi biziosl'ó iára, részvény...........................................
40 drb Osztrák-inagyar bank részvény...........................................

A fenti érlékpaj ír k stb. után <z év végéig esedékes kamatok 
Tisztviselők és szolgák nyugdíjalapján ,k é tékei: 
2.100,000 Kor. n. é. Ki-birtokosok orsz. földnitelint .V’^-os zálogl. á 100* — 
Ezen értékpapírok után az év végéig esedékes kamatok ................................
,,Ormódi Ormody Amélie ala, itványa“ értékei:

50,600 Kor n. é. Kisbirtokosok or-z. földh telint. 4',/,-oe zálogl. á 97 50 
Ezen ér.ékpapirok u án az év végéig esedékes kamatok ................................
Első magyar álUMnoa biztosító társaság .,Tűzoltók segélyalapja" értékel, 

letétben a m. k:r. állampénztárban.....................................................................
Lesz, mitolt váltók................................................................................................................
Társasági házak......................................................................................................................
«r. ix ja I a) Pénzkészlet és maradványok a képvisel Bégeknél
Különféle adó-ok , Maradványok idegen biztosító intézeteknél . . .
égbiztositási osztály folyószámlán................................................................................

Központi pénzkészlet...........................................................................................................

Készvénvalaptőke : teljesen befizetett 2'100 egész részvény á 1000 forint és 
teljesen befizetett 2000 fél részvény A 500 forint............................................

Társasági tartaléktőké........................................................................................................
Külön tartalék* ........................................................................................................................
Jégbiztositási külön tartalék...................................... ‘ 1

I uzbiztosilási díjtartalék készpénzben a viszontbiztosított rész levonásával 
és minden megterhelés nélkül......................................■ • • •

Szállítmány biztosítási díjtartalék készpénzben a viszontbiztosított rész 
levonásával és minden megterhelés nélkül...................................................... •

Jégbiztositási készpénz-díjtartalék a viszontbiztosított rész levonásával és 
minden megterhelés nélkül.................................................................................. .....

Betörésbiztositási készpénz-díjtartalék a viszontbiztosított rész levonásával 
és minden megterhelés nélkül............................................................................

Tűzbiztosítás! függő károk tartaléka............................................................................
Szállítmánybiztosítási iüggö károk tartaléka............................................................
Jégbiztositási függő kárók tartaléka............................................................................
Betörésbiztositási függő károk tartaléka..................................................................
Különféle hitelezők...............................................................................................
Előbbi évekről eddig fel nem vett osztalékok.......................................................
Tisztviselők és szolgák nyugdíjalapja** .......................................................................
Első magyar általános biztosító társaság „Félszázados alap-............................
Első magyar általános biztositó társaság „l-évay-alap“.......................................
Első magyar általános biztosító társaság „Ezredéves alapítvány*  .... 
< irmody Vilmos-alap........................................................................................................ .....
Ormódi Ormody Amélie alapítványa................................................. ...........................
Első magyar általános biztosító társaság „Tűzoltók segélyalapja*  .... 
Életbiztosítási osztály folyószámlán.............................................................................
1910. évi nyereség...................................................................................................................

Az idei hozzájárulásokkal 7.814,554 kor. 88 fillérre emelkedik.

•• A mathematikai mérlegben szereplő külön alappal, valamint az 
idei hozzájárulással 2.972.209 kor. 97 fillérre emelkedik.

korona fill.

6.000,(W
6.ÍMM I.IW
5.486,644 36
1.000,000 -

7.500,000 -

100,000 -

418,966 78

420,000
612,762 17

67,674 43
16,671 74
15.803 11

K54.495 55
8,125 —

2.401,580 44
500,000 —
200,(1 Ml
101 >,(*«> —
100,001 —
52.291 50
72,406 60

7.221,584 57
8.611,956 66

42.760,462 91

kiadások.
Visszaváltott kötvényekért....................................................................
Halálesetek után kifizetett kárösszeg..........................................
Idejárt kiházasitási tőkékért...............................................................
Kiházawit. biztosit -oknál haláleset köveik. dijvisszatérités . 
Függőben levő káruk és díjvisszatérítések tartaléka 
Függőben levő kiházasitási tőkék tartaléka 
évjáradékokért.....................................................
Bélyegekért..........................................................
irodai bér, postadijak, nyomtatványok, úti- ée egyéb költs. 
Tiszti fizetések................................
Adóért................................................
Orvosi dijakért...............................
Szerzési és dijbehajtási költségek 
Behajthatatlan tartozások leírása 
Kisorsolt biztosítások tartaléka 
Dijurtalék ez év végén 
1910. évi nyereség

korona |

646.303
272,083

44
11

II. Életbiztosítási üzlet.
1910. január l-töl december 31-ig. bevételek.

korona | fill.
2.1( 4.?-8 72 
4.973,849 89 
4.090.762 29

49,540 12

<918.386 55 
.3I.3JS 41

425,612 45 
1.424,254 80

840.140 86 
48.963 66

220.294 20 
1.645,529 76 

55.412 46 
8,000 — 

139.467.022 16 
1.440.947 55

157 8 17.8.8j 38

A múlt évből áthozott díjtartalék ...........................................
Befolyt dijak: ez évben kiállított kötvények után . . . 

az előbbi években kiállított kötvények után . . . . 

a biztosított tőke emelésére fordított nyeremények
Illetékek..................................................................................................
Levonva: törölt kötvények és dij-

nyugták...........................................1.469,098 K 45 f
viszontbiztosítási dijak . . 897.540 ,. 97 ,,

Kamatjövedelem..................................................................................
Múlt évi függőben volt károk és dijvisszatérések tattaléka 
Múlt évi függőben volt kiházasitási tőkék tartaléka . .

korona |fill. korona |fiU-

2 621,537 88

l‘28.W4«,w»

21.000,389 60

114,041 54
521,275 71

24.257,244 78

2.366,639 42 21.890,605 31

6.045,401 30

740,795 12

306,528 04 1.047.823 16

1 157.807,858 8

MérleVAGYON.
Értékpapírok............................................................... i lOJŰJ^JlluH^ruj^^igyan*  :

8.27«.(W) kor. n. é. magyar kir. 4a/«-ns koróírljTradéírT^korona 15 f.-rol 
ll.875.tW „ „ „ magy. földhit. 3' ,ros záloglevelek 83 korona 50 f.-rel
14.371.tW „ magy. földhit. 4*  e-os talajjav és szab, zálogl. 92 kor. 50 fill.
15.016,890 „ „n niagy. földhit. 4»,-os korona-záloglevelek 92 kor. 60 fill. 
10.937,400 , »i w pesti magyar keresk. bank g-os kor. zálogl. 98 kor. 
10.450,600 a ns kisbirt. i rsztgos földhit. -.' /^os zálogl. 97 kor. 50 fill.
1.000,000 « kisbirt. ország is földhit. 4l,i*g  os záloglevelei 97 kor.
6.847,900 • a n niagy. orsz. közp. tkp. 4*  H-os zálogl. (ápr.l 92 kor.75 fill.

493,100 a magy. orsz. közp. tkp. 4" <-os zálogl. (junil 92 kor. 75 fill.
989,000 . " w niagy. orsz közp. tkp. 4*  Jot, <>s zálogl. 98 kor. 50 fill.

6.818,440 „ „ „ egyesült b idapesti főv. takarékp. 4* (,-os zálogl. 93 kor.
894,(W a « a egyesült budapesti főv. takarékp. 4,//*' ros zálogl. 99 kor.
500,000 „ „ , egyesült budapesti főv. tkp. 4*  j’/p-os zálogl. 97 kor. 50 üli.
585,000 „ belvárosi takarékpénztár 4’#-oa zálogl. 98 kor. 50 fill.

10.585,800 , a a pesti hazni első takarékp. egyes. 4%-os zálogl. 93 kor.
5.000.000 „ a a pe* 1* hazai első tkp. egyes. 4*  / a os zálogl. 98 kor. 25 fill.

pesti hazai első takarékp. egyes. 4,/j",a-os zálogl. 98 kor. 
magy. jelzálog-hitelbank 4",ros záloglevelei 93 koronával 
magy. jelz.-hitelbank 4,'//g-os kor zálogl. 98 kor.’P fill. 
magy. jelz -ni.elbank 4’ ■” <-<>» kor. zálogl. 98 kor. 2> fill. 
magy. jelz.-hitelbank 4,,1*0-os kor. zálogl. 97 k< r. 75 fill. 
magy. jelzálog-hitelbank 4,//,e-os zálogl. 9*<  kor. 50 fill. 

leszámítoló- és pénzváltóbank 4*  «-os zálogl. 93 kor. 
" • • ■ • ’í vasúti elsőbbségi kötvény

___ ______________ r. . , ,r -- záloglevelei 98 kor. 75 fill. 
egyes, államadósság 4*  i#* roH ezüstjár. <Apr.) 97 kor. 25 fill. 
triost-parenzoi h. é. v. 4“ g-os elsöbbs. kötv. 99 kor. 90 fill. 
„Rudolfsbahn" államadósság 4"e-os kötv. 94 kor. 90 fill. 
Wiener Verkehrs-Anlagen-Anleine 4*  »-o" kötv. 94 K. 55 f.

Díjtartalék

k.nona fill.
2.986.620 90
9.915.625 _

13.298 175 _
13.89O.U0 _
10.171.782 _
10.189.335 —

970.000 _
6.351,427 25

4;>7.3.>O 25
974,16-. _

6.336.462 _
890.060 _
487. .-.<M) _
576.225 _

9.798. 94 _
4.912.,.O _

4IMUMMI _
4.831.2»7 _

9K-..HMI —
2.947. -<Ml _

977..VO _
344,750 _
980,(MM) _
958.3CŐ 98
246.875 _
427.900 _

7.8t.,.l.-»0 —
1.38. ,. . 40 —

943.609 —
887,532 56

149.850 60
1.075,819 48

529.625 46
14.663.7..1 —

825 13
7.221.584 57

06

144.04o.880 24

Biztos sági alap

Kiházasitási tőkék nyereményt

Függőben levő károk és díjvisszatérítések tartaléka

Függőben levő kiházasitási lókék tartalék!

Túlélési csoportok számlája

Előre fizetett dijak

Fel nem vett nyeremények 1009. évről

Kisorsolt biztosítások tartaléka

Viszontbiztosító intézetek és mások követelései

1010. évi nyereség

december 31-én. TEHER.

levonva a viszontbiztosítási díjtartalékot . . . 4.298,861 kor. 41 flll.

| korona flll.

189.467,022 16

1.058,581 97

780,650 84

646,803 44

272,083 11

150,462 40

84,676 01

55 47

8,000 -

1S2.HT 29

1.440,947 ŐT-

144.040,881 24

500,000
5.194,900
1.000,000
8.000,000
1.000,000

850,000 „ „ „  _____ .............
1.000,000 „ „ „ magy. leszámítoló-és pénzvá

Beszterczebánya-brezovu és piski-vajdahtinyadi .
250,000 kor. n. é. első horvát takarékp. 4,J"P-os
440,000 -------- . ...

7450,000
1.460,000

998,000 _ „ „ .....................   K_______
911,900 Lire olasz járadék és kamatai ....

Túlélési csoportok értékpapírjai:
164.400 kor. n é. magyar kir. 4*/«-os  kor-onajáradék 91 kor. 15 fill.

1910. évet illető kamatok.....................................................................................................
Jelsálog-kölcsönök.....................................................................................................................
Kötvény-kölcsönök.....................................................................................................................
Viszontbizt kötvény-kölcsönök..................................................................... .....
A központ tartozása folyószámlán......................................................................................
Veaér- és fOügynökségek és mások tartozásai...........................................................

Budapest, 1910. december hó 31-én.

..... . _ Fr.nk H.nrlk, » központi könyveié, ffln.lke.Báró Harkányi Frigyet, Láa-ló Z«igmond, Ormody Vilmos, Szende Károly, gróf Ziohy Nándor. M
____wvÍíLh megvizsgálván, azokat a törvényben M az alapszabályokban meghatározott elvek szerint készülteknek és azok egyes tételeit • t6- 

••gédkönyvekkel teljesen megegyezőknek találtuk. Budapest, 1911. március hó 8-án.
A fölfigyelő bizottság: Berseriozy Albert, Burchard-Bélavá;y Konrád, Hajas József, Németh Titusz KAró oaaa.

Nyomstott Nyitrai éa Társa r. t. gyorssajtóján Láván


