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A költségvetés.
Az országos költségvetésből látjuk 

...okát a terveket és befektetéseket, 
í melyeket a kormány a közel jövőben 
megvalósítani szándékozik. Ebből lát- 
iuk azt, hogy mennyivel akarják sza
porítani a hadsereget, miféle állami 
beruházásokat szándékozik az állam 
a tanügy, az igazságügy terén, roiké- 
peu akarja a belügyi kormányzati re
formokat keresztülvinni, hol és miiéle 
uj közlekedési eszközöket szándékozik 
létesíteni.

A költségvetés tárja az ország elé 
a kormány jövendő terveit, miért is 
ennek megszavazása mindenkor bizalmi 
kérdést képez a kormányok számára.

Ezért a költségvetés tárgyalása 
mindenkor négy fontossággal bir, nem
csak azért, mert ebben a mai kort 
mozgató motoriá us erő, a pénz szere
pel, — sőt csakis ez — de mert 
sajátlagos államjogi helyzetünknél fogva, 
ez azon pontok egyike, ahol némi po 
litikai engedményeket lehet kicsikarni, 
természetesen egész csekély jelentősé
gűeket, amennyiben azok a belpolitikára 
vonatkoznak.

A budget parlamenti tárgyalásá
nak nagy jelentősége az, hogy nyil
vánossá teszi, illetőleg statisztikailag 
kimutatja, hogy az államháztartás egyes 
ágaira mekkora összegek fordittatnak 
és hogy ezen ágak körében belül is
mét, a kisebb osztályok mily anyagi 
istápolásban részesülnek az állam 
részéről.

A költségvetés mostani tárgyalá
sánál de sok szociális reformnak 
lehetne megadni az anyagi támogatást, 
lehetővé tenni egyes társadalmi bajok
nak az orvoslását.

Vájjon lesz-e tétel, mely a tanárság 
rég óhajtott és kétségtelenül megérde
melt óhajtásának meg fog felelni ; lesz-e 
tétel, mely a dijnokok helyzetén len- 
dit ? Ezt ugyan kérdezni sem kellene, 
mert hiszen a költségvetés pár exel- 
lecce kellene, hogy magában foglalja 
azon tételeket, melyek a fentemlített, 
társadalmi kasztok kívánságainak meg
felelők volnának.

Azonban a költségvetésben min
denről esik inkább szó, mint a fentebb 
en illettekről.

Pedig de sok helyen, illetőleg az 
ál: nnháztartás különböző ágainak, de 

egyes alosztályaiban vannak kí
vánságok, melyek megszivlelésre mél
tók, de sok helyen vannak sebeink, 
tóe yek nyíltak és azok maradnak még 
sokáig.

A tanárságot és dijnokokat azért 
smiiiettük fel, mert nem rég napirenden

voltak azok a kívánságok és követel
mények, melyek helyzetükön javitani 
hivatvák ; no de még ez a két intéz
mény az, amely legelső sorban meg
érdemli a hőn óhajtott orvosságot — 
a fizetésemelést.

Lehetetlen, hogy a mai életviszo
nyok között, a hallatlan áralakulások 
közepette e két intézmény katonái 
megállják helyüket azon fizetési rang
fokozat szerint, mely bosszú időkkel 
ezelőtt az életviszonyokat véve ala
pul — alkottatott.

A belügyi kormányzatnál a váro
soknak és a törvényhatóságoknak nyúj
tandó segély felemelést is csak utó
pia maradt. A városok óriási, Léván 
80 %, pótadó alatt nyögnek, de azért 
teljesiteniök kell az állam által rájuk 
ruházott sdminisztracionális teendőket. 
Ha valakire, úgy ezekre nézve áll az 
a tétel, hogy ingyen munkásai az 
államnak. A városi tisztviselők számát 
egyre kell szaporítani, de nem azért, 
mert a város növekedik, hanem azért, 
mert az atiam egyre több és több 
ügynek ellátását utalja a városok ha
táskörébe, s mégis a dotációt az 
ügyek szaporodása dacára nem emeli.

Azért a költségvetésben elsősor
ban gondoskodni kell ezen állapotok 
lehetőképpen! javításáról. Meg kell 
adni a segítséget ott, ahol az feltétlen 
szükséges és kevesebbet kell nyújtani 
luxus-czelokra. Az államnak kötelessége 
a népet, illetve annak segítségre szo
ruló osztályait istápolni; mert hasz
nát végeredményben csak az állam 
látja.

A tögimnáziumi ifjúság játszótere

Nemrég egy kir. főigazgató közép- 
iskolai reformterve a foglalkoztatta a 
sajtót, melyben hangoztatván az ifjúság 
val ás-erkölcei neve nek intenaivebb ér
vényét késének siük gét, azt is mondta, 
hogy erre a célra ei-ö sorban fel kellene 
használni azokat a :ke-<rákat, melyeket 
a tanterv a testi nev< snek saánt.

A főigazgató úr e zel csak azt árulta 
e’, hogy nem lemér testi nevelés világ
szerte tapasztalt n- léatani, különlegesen 
pedig erkölcsi tdvöa hatását, melyet az 
ifjúságra gyakorol.

A tanuló ifjúén: ól bebizonyosodott, 
hogy az az éjszak amerikai Egyesült-Álla
mokban és Angliában példás erkölcsű és 
val ásoaabb, mint bi, mely más államban. 
Ennek oka »z, hogy ott a neveléssel kés
leltetik az ifjak érését, késleltetik azon 
ösztönök érvénybe jutását, melyek, ha idő 
előtt fejlődnek ki a fiatal egyénben, annak 
erkölcsi éa testi megrontóivá válnak.

A nevelésnek as ifjú érését késleltető 
legmegbízhatóbb eszköze az észszerű testgya
korlás. Ezt tudomány állapította meg. A 
modern pedagógia már felismerte és csak az 
elfogult tudatlanság tagadhatja a testi 
nevelés értelmi és erkölcsi jelentőségét.

Ma már minden igazi pedagógus tudja, 
hogy a vallás erkölcsi nevelés hatásosabb 
voltára irányu’ó törekvés a testi nevelésben 
hatalmas támaszra talál. Hiba volna tehát, 
ha smazt ennek a háttérbe szorításával 
akarná valaki előbbre vinni.

Srükségesnek véltem ezeket előre bo
csátani, hogy újra jelezzem a testi nevelés 
nagy nevelő jelentőségét és ezzel kapcso
latban a testi nevelés egyik kellékének, 
a célszeiü játszótérnek elkerülhetetlenül 
szükiéges voltát.

Főgimnáziumunk játszóterének ügye még 
mindig vajúdóban van. A Pápes-féle telek 
nem bizonyult alkalmasnak, most a városi 
homokbánya került felssinre.

Megvallom, hogy én is gondoltam a 
homokbányára, csakhogy sohsem tartottam 
azt véglegesen játszótérre alkalmasnak. Min
dig ügy képzeltem, hogy addig, mig a 
város alkalmasabb helyet szerezhet, ideig
lenesen ott is lehetne a szabadtéri játékot 
és gyakorlatot űzni — ha a hepe hupás 
területet kiegyengetik.

Állandó játszótérül azonban nem ájánl- 
batnám a homokbányát és pedig gazdasági 
tekintetből nem.

Msga a telep egyengetése is sokba 
kerülne, azután védő kerítéssel kellene a 
bánya partoldalait az ifjúság elöl elzárni, 
nehogy egyik másik pajkos fiút, a tanár 
figyelmét kijátszva és a laza és meredek 
partra kapaszkodva, tú yos baleset érje. Ez a 
kerítés is költséges volna. A homokbányához 
vezető jelen'egi út poros, máskor kátyúé, 
ezért kivánt a főgimnázium igazgatója a 
Kákába vezető út felöl hozzáférhetést. 
Ennnez aa uj útnak a létesítése is költsé
ges dolog. Azután, a játszótéren a miniszteri 
rendelet értelmében s a józan gondolkodás 
követelményeképen kútnak is kell lennie. 
Eltekintve attól, hogy egyik-másik gyermek 
megszomjazik, megtörténhetik, hogy vala
melyik elájul, hogy megsérül és sehol egy 
csepp víz I Annak a kútnak aa ásása pedig, 
ott fönt a komokbányán, nagyon sokba 
kerül. Végre kell oda valami épület-féle is, 
melyben felhőszakadáskor meghúzhatják ma
gukat as ifjak, melyben esetleg ruhákat 
válthatnak, a a játékszereket eltehessék. 
Ez is pénzbe kerül.

A homokbánya adoptálása tehát annyi 
költséggel járna, hogy azon a pénzen talán 
mégis meglehetne a mostani sportteleppel 
szomszédos területből akár egy egész hol
dat is szerezni ? Ott terep-egyengetésre 
nincs szükség; oda kerítés nem kell, a 
város kertésze körülültethetné a játszó
teret a városi faiskolából vett cserjékkel él 
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fákkal; olt a közelben a sport-egylet kútja 
és elvégre ott a aport-telepen levő épületek, 
melyek a sport-egylet engedőimével — aat 
hiszem — legalább, hogy nem csalódom, az 
egyesület jóindulatában és nemes gondol
kodásában — zivataros időben a megszorult 
ifjúságnak meuhelyül szolgálhatnának.

Elemi iskoláink tanulói is rászorulnak 
a szabadban való játékra. Idővel, ha a 
város módjában lesz, azoknak is lehet ott 
játszó-teret szerezni. Egy egész kis telep 
létesülhetne ott, melyen vasár- és ünnepna
pon a kereskedő- vagy iparostanoncok 
játszhatnának, a mi visszatartaná azokat 
sok minden helytelenségtől, amire az unal
mas ődöugés, a naplopás viszi rá a fiatal 
serdülő egyént.

De, tovább mentem, mint amennyire 
akartam. Az a távlat, melyet csak váz'atoz- 
tam, igen szép de aligha fogjuk megvaló
sulva látni. Azért egyelőre csak a főgimná
ziumi játszótér kérdésének legcélszerűbb és 
mennél korábbi megoldását ajánlom pol
gártársaim jóindulatába.

Dr. Karafláth

Judit.
A név ritka; de a fogalom, amelyet takar, 

nagyon sok léleknek a terhe. A békés 
társadalom legnagyobb ellensége a hitvány
ság, az elvetemültség, a gertnctelenség, a 
jellem hiánya uton-utfélen felüti a fejét. 
Nincs az az ártatlanság, nincs az az érintet
lenség, amelyet be ne feketítene, be ne 
szennyezne a bűnös gyanakodó?, a gonosz 
ármány, a képmutató hízelgés.

Nem uj az emberiség e rákfenéje. 
Megvolt ez kétezer év előtt is, meg 
régebben is. Az emberiség bölcsőjében már 
ott ringat ák ezt a társadalmi betegséget. 
Hogy megvolt valamikor, az érintetlenül 
hagy. Hiszen a müveletlenség, az érdesség, a 
nyerseség, a nyomorúság melegágya minden 
károsunk, rossznak, pusztulásnak, penésznek, 
korhadáénak, alaktalanságnak. Ámde ma 
már a kultúra korát éljük. Testi-lelki 
erőink a műveltség hatása alatt megfino

modtak. As ész termékei mérhetetlenek 
úgy kvantitásban, mint kvalitásban. A 
tudomány, a művészet csodákat produkál. 
A technika, a kézügyesség, a finomult ízlés 
utolérhetetlenek. Ott vagyunk mégis, ahol 
századok, évezredek előtt voltuuk. A virágzó 
szigetet elönti az iszap, tanyájukká teszik 
a férgek. Ssjná'attal kell megállapítanunk, 
hogy az ész hatalmas lendületű vívmányai 
nem ölték ki a gonoszságot, caak rafinál
tabbá tették működésének módját, síneket 
raktak útjára, ho0<y gyorsabban halad
hasson.

Nyomorult Judások, jaj de hányán 
vagytok 1 A katedrákon, a templomokban, 
a törvényhozásban, az igazságszolgáltatói
ban, a pult mellett, a műhelyben, a piacon, 
nyilvónos és kevésbé nyilvános helyeken 
mennyi befolyásolható, mennyi gerinctelen 
alak található 1 Azt hallani, mi van eladó ? 
Azt szeretném tudni, ma mi nem eladó ? 
Valamikor az áruló, a rágalmazó harminc 
ezüst pénzt kapott, ami megfelel 66 koro
nának, ma rágalmazót uim kell pénzen venni, 
még ráfizet a nyomorult, hogy bűnös szen
vedélyének áldozhasson. Sokkal olcsóbban 
lehet hamis tanukat és bamiB esküvőket kapni. 
A legjelentéktelenebb érdek, sokszor kép
zelt előny a Judások szemeben értékesebb, 
mint egy ember becsülete, jelleme.

Szeretnék razziát tartani, hogy együtt 
lássam a sok salakot, amely arra való, 
hogy rá tapossanak. Ezek a példányok 
milyen mélységes undort váltanának ki 
belőlük. Nem. . . ne ismerjem meg őket 1 
Hátba hivataltársaimat, jóbarátaimat, jóaka
róimat kellene megvetnem.

Nem igy vagyuns-e ?
A társadalomnak az akarat-nevelésre 

sokkal nagyobb gondot kell fordítani. A 
lelkiismeretet nem szabad az igazságta
lanság fertőjébe fu lasztani. Az arcbőrök
nek nem szabad annyira mi gvastagodnioa, 
hogy a sz.gyenpir ne legyeu képes azokat 
pirosra festeni a rendelkezés re álló egész
séges vérrel. A szivet nemessé tenni, az 
akaratot kinevelni nem kisebb feladat és 
kötelesség, mint az ész felvilágosítása. A 
jeliem kialakításának legfontosabb tényezője 
az akarat-szilárd ág megszerzése.

Sem az igazság megismerése, sem az 
igazság szolgál.ta kereskedés tárgyát nem 
képezheti; oly értelemben, hogy pénzért 
vagy egyéb haszonért az igtziág a hamisság 

legyeu, a helyes cselekedet a helytelen 
legyen. Aki at igazságot áruba bocsájtju 
az Judás. Aki erkölcsiségét eladja, at 
Judás.

Borzasztó hiba, ha mindennek van ára. 
Ha az erény, az erkölcs olcsóbb, mint eg< 
kiló borjúhús. Ne gondolja senki, hogy az. 
erkölcsi rendben minden szabad. Nincs 
igazságszolgáltatás, nincs bünhődés. Hogy 
másra ne mutassak rá, itt aa az őrületen 
sok öngyilkosság.

A szublimátos pohár, a felakasztott 
kötele, a megszentelt éa meg nem szentelt 
helyeken eldördült lövések mind JudÓBt 
juttatják eszembe. Judást, akinek égette 
a tenyerét a büoe ára és öngyilkos lett. 
Lám, a hitvány ember gyáva is. Szabadulni 
akar önmagától is.

Vissza a tizparancsolathoz 1

Különfélék.
— Az Irg. nővérek intézetének 

kibővítése. Az irga'mas nővérek vezetése 
alatt álló in ézet a tanulók örvendetes gya
rapodása miatt már évekkel ezelőtt szűknek 
bizonyulván, az iskolaszék legutóbb tartott 
ü'ésén tervbe vette az épületnek olyan 
módon való kibővítését, hogy ezáltal az 
elemi leányiskola túlzsúfolt osztályai párhu
zamos osztályokat, az intézet pedig megfe
lelő íajz- és tornatermet kapjon. Miután az 
isko'aszék Báthy László prepos'nak, az in
tézet igazgatójának fáradságot nem ismerő, 
buzgó utánjárása folytán a terv kiviteléhez 
megkivántató anyagi eszközöket már meg
szerezte, — a kibővítés a megvalósítás előtt 
áll, amennyiben a kész és jóváhagyott ter
vek szerint rövid idő múlva az intézet 
tulajdonát képező Lgvatich-fé.e háznak a 
Báthy László-térre eső része a kapuig alap
jaiéi kezdve emeletre lesz építve ; a Kígyó
ul cai old.Ián pedig a modern tornaterem 
nyer elhelyezést. Az építkezés mintegy ÖO 
ezer koronába kerü1, tmely összeget egy 
jóiétö ajándékával, a nővérek tetemes se
gélyével s az iskolaszék által a kath. hí
vekre kivetett és a föegyházmegyei hatóság 
által helybenhagyott 3% os hitközségi adóval 
fogja fedezni az iskolaszék. Az eszközlendö 
kibövités matt aa elemi I., II. osztályban,

T ARC A.
Úgy szerettünk 1

Emlékssel-e most is híven ?
Emlékszel a régi dalra,
8 régi dalban, régi szívben 
Veröfényes szép napokra?

Egymás lelkét úgy szerettük 1 . . 
Mosolygott az ég felet .Kuk
8 merre jártunk kéz a kézben,
Virág nyílott körülöttünk
8 tavasz nyílott a szivünkben I

8 múltak évek. . , jöttek évek. . .
8 gyermeklelkünk ni esze szállá, 
Messze szála. . . s nemsokára : 
Csak távolból zengő ének 
Lett a múltak édes álma,

8 hogy ez emlék — röpke bánat —
8 messze évek régi álma 
A lelkemben febfeltámad: 
▲zt a múltat visszavárja, 
Visszasírja. . . visszavárja.

Sebőig János.

Levél.
Irmz, — az utolsó szava st intézem 

magához. A legutolsókat I . . .
Meg tudja érteni, mit tesz ez ? . ,
A maga gyermekes lelke telve van 

még a legbohóbb álmok himporával. A'mo- 
dik, mosolyog, nem is tudja, bogy odakint 
az életben mennyien sirnak. . .

ember 
ifjúság 
elmés,

Mirt küzdés az élet, örökös küzdést 
M.ga még ezt nem tudja, meg nem ismeri 
az életit, ezt a göröngyös sivatagot, és 
ezert meg tudok magának bocsájtani. . .

C illogó környezetben él. Hódolók ál- 
nok serege bymuust zeng iéptiröl, — és 
maga halad e hazugságokon, építi álom- 
vi ágá’. Adja as Isten, hogy ne törje össze 
a rettenetes ébredés. Átjátszott egy regényt 
s maga lett a győztes.

Elmesélem:
Volt egy leány és egy férfi. Az 

idős, komoly, — hiányzott belőle az 
bohém vonása, nem tudott a jourok 
léha mulattatói hangján se szólni.

Neki sohasem volt gondtalan ifjúsága, 
hogy azt megtanulhatta volna. . . A leány, 
mégis Utazóiig a legssivesebben beszél
getett vele. Tetszett a h úságának, hogy 
egy érett gondolkosású ember emelte 
álmába, hogy egy őszülő fő leli fel benne 
elveszett ifjúságának a gyönyörét. . . Ka
cérkodott vele gyengén, kedvesen. . . Le
het, szerette is kissé, bár mindenki a 
legridegebb érdeket suttogta kedves sza
vaiba. . .

Port hintett a szemébe, ne lássa, hogy 
egykor gúnykacaj fogja kisérni legszentebb 
szavait. 8 a férfi hitt, remélt, boldog volt.

Áldotta Istenét, ki rátette jóságos, 
gondviselő kesét. Hisz oly sokat szenvedett, 
oly sokat küzdött aa életért. , , Nyomorult 

zsidófiú volt. Az apja rongyokkal házait 
Sok volt a gyerek, — bizony-bizony, síig 
telt a mindennapi kenyérre is. . . ü vo. 
a legnagyobb, — az egyedüli, aki gyű ölt. 
azt a kicsinyes környezetet, aki kiakan 
válni a köznapi környezetből, aki nagyság 
ról, dicsőséges névről álmodozott. . .

A fojtott, dohos levegőjű földes sz 
bácskából kiépett a világba, — hogy tes' 
adjon magas álmainak. Tanult kitartó tűr - 
lemmel, hatalmas ambic'óval. . . Nappal 
utcát rótta, járt évekig elnyűtt, köp. 
ruhában, felrepedezett bőrű cipőben, m< 
káért, bogy tanulni tudhasson. Élv, mám, 
gyönyörök, távol álltak tőle. Neki csak 
álma volt. Mikor kifáradva, elcsigáz 
pihent, látott egy kedves családi ottho 
meleg, barátságos kandallót — körülö*  
kedves nőt, arcot és önmagát ; mellett 
ráncos arcú, jóságos tekintetű ősz matroi 
az édes anyját, ki könnyezve beszéli ne 
hogy az ö fiának mennyit kellett tan" 
mennyit szenvedett, míg ennyire jut 
hogy öt, a gyámoltalan betegei asszon , 
kinek nincs már kívüle senkije; magé » 
vehette. . . Minden levele arról szólt, a 
majd megsegíti aa Isten. . . ba majd egy tt 
lesznek. . . S a kopott saidófiú ilyen r 
ujult kedvvel tanult, ismét dolgozott, k t- 
dött, . .

A barátai, — lenézték; a tanárai »e 
szerették, — de ő nem törődött semmivel, 
tanult, tanult folyvást, . ,
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óvóban és az irmétlö leányiskolában a 
szorgalmi idő a felsőbb hatóságok hozzájá
rulásával már husvétkor befejeztetik, hogy 
ünnepek után as épitést azonnal meg lehes
sen kezdeni. — Az intézet vezetősége __
amely városunk ezen kultúrintézményének 
fejlesztése körül már eddig is rendkívül nagy 
buzgalmat és áldozatkészséget tanúsított,__
mint értesülünk, — sz épületnek még na- 
gyobbszabáeú kibővítését is tervezi s erre 
nezve a katb. vaUásalaphoz fordult támo
gatásért ; ha onnan a kért és remélhető 
segélyt megkapja, akkor az egész házat 
emeletre építteti s ezzel megvalósítja a 
város közönségének az iutézethez fűzött 
más óhajait is.

— Óragyár Léván. Városunk egyes 
köreiben igen üdvös eBzme került felszínre, 
amelynek az a célja, hogy Léván egy óra
gyár létesittessek. A polgármester a zárost 
es annak lakosságát éideklö ezen fontos 
ügyben ma délután két órára a városház 
nagytermébe értekezletet hívott össze, me
lyen Falasovszky Ödön mint szakértő ismer
tetni fogja a létesítendő óragyár tervezetét 
és a szükséghez képest a részvénytársaság 
megalakítására is megtetetnek az intézke
dések. — A terv megvalósítása szempont
jából felhívjuk az érdeklődőket, hogy az 
ertekezle'en jelenjenek meg.

— Eljegyzés. Fákossy Márton, gróf 
Károiyi Lijos h.tbizomany t uradalmának 
mérnöké e napokban váltott jegyet Aranyos- 
maróton dr. Kiss Mihálynak, vármegyénk 
arvaszéki elnökének kedves leányával, 7/íí- 
duval. — Boldog megelégedést kívánunk 
az uj jegyi síknek.

— Ismeretterjesztő előadások. A 
K.th. Körben mull vasárnap a franca 
torradalcm befejező része kitünően siket ült 
ve í e’t képek kisereteben lett e.öadva. Ezt 
követte Tóth Ilonka kedves szavalata, ki 
Verady Autalna' At iryulom c. költeményét 
biztos fel'epéssei es helyes bangsú lyal adta 
elő. V lül az est sikerének legelvezetesebb 
részét Kovotny Margitka úrleanynak remek 
zcngorajateáa kepezte. A böjti idényben 
tartott eidekes es igen látogatott ismeret
terjesztő előadások sorozata a mai estével 
vígét ér. B -mutatásra kerül : At élet kenyere 
v-ií ett kepekben. Ezenkivül a műkedvelők 
énekkara Hovan Kálmánnak Esti dalát 
énekli el zot gorakiséret mellett; Nyiredy 
Erzsébet pedig Bán Aladárnak Virágvasár
napra cimü költeményét fogja elszavalui.

8 az utolsó vizsgát is kitüntetéssel tette 
le. . . Mennyi barc voit ennek az ári, 
mennyi elfojtott könny. .. lenézés. . .

Hisz őbenne mindig csak a megvétel', 
kapaszkodó zsidót látták, — neki kétszeres 
szorgalommal kellett jobban tanulni, miut 
másnak, — mert ő zsidó volt 1 . .

— Mikor tanulmányait elvegezte, utazni 
ment. Sokat látott, sokat tanult s mire 
hazajött, őssbehajló, faradt ember lett, kit 
mindenki becsűit, szeretett, kivel a régi 
i-uierősök sietve fogtak kezet, hogy a múltra 
minél előbb feledés boruljon. . .

Beju'ott a társaságba. Az ismert nevű 
embert mindenütt szívesen fogsdták. . .

S megismerkedett egy leánnyal, — a 
nemes család sarja, előkelő, büszke, 

a többit már elmondtam. . .
M'kor az az alacsony sorból felküldött 

ei er oda állt a leiny elé; mikor fojtott, 
r -égő hangon mondta el, hogy neki már 

11 s a világon senkije, csak ö és egy öreg 
é1 anyja, ki m< ssze-messze imádkozik 
ér >, — érettük, as ö boldogságukért; 
Oi ■ or könnybeboiult szemmel suttogta as 
Ő égi álmát, melyben hárman lesznek : ők 
k un és az az ősz asszony, kinek szamára 
éi kis szeretetért könyörög : — uem hitte, 

gy o'y rettenetes csapás töri le azért a 
IJ 1 ge pillanatért, melyben elösiör merte

— Iparostanoncok munkaklalli- 
tása. A fo yó tanév végén az iparostanoncok 
munkáiból az iparostanonc-iskola felügyelő 
bizottsága és tantestülete tudvalevőleg ki
állítást fog rendezni. Mint értesülünk, ipa
rosaink nagy része a tauoncoknak már 
rendelkezésére bocsátotta a kiállítandó 
munkához szükséges anyagot és az iparosok 
buzditólag serkentik is a tanoncokat mun- 
ká k elkészítésében. — Óhajtandó, hogy 
azon iparosok, akik még eddig nem fordí
tottak kel'ö figyelmet a kiállításra, szintén 
adják meg tanoucaiknak az alkalmat és 
módot, hogy azon részt vehessenek. Keltsék 
fel és támogassák tanoreaik ambícióját a 
kiállítás iránt, amely arra var. hivatva, bogy 
az ifjú iparosnemzedéket már most némi 
önállóságra és nemes versenyre buzdítsa. 
E'sö sorban is az iparosok érdeke, hogy a 
kiállítás méltó bemutatója legyen városunk 
ipari fejlettségének ; de az csak úgy tehet
sége', ba ipaiosaink a kiállítás sikere érde
kében az iskolával karöltve támogatják a 
tanoncokai, akik ezért bizonyára nagy há
lával fognak egykor vietzaemlékezni tanító
mestereikre.

— Közgyűlés. A Barsmegyei Gazda
sági Egyesületnek Verebéiyen megtartott 
tavaszi közgyűlése a gizdaközönség nagy 
érdeklődése mellett folyt le. Targyaltatott 
a múlt évi zárszámadás s a folyó évi költ
ségelőirányzat. Aa évi kiadás 9748, a beve
tői 9890 koronában állapíttatott meg. Ti- 
nyeszsiarvasmarhák díjazására 2700 korona 
ett előirányozva, melyből a földmivelesügyi 
minisztérium 2000 korona segélyt ad. A 
díjazás Oszláuybar, Gaiamszeuibenedekeu, 
Garemdamasdon, Gsramszeuikereszten es 
Csiffaron lesz. Az egyező el a löldmiveléc- 
ügyi miniszter anyagi támogatásával a var 
megye három községében mmtagazdaságot 
létesít. A szarvasmarha es sertéstenyésztés 
fellendítése érdekeben nagyszabású akc.ót 
indított meg az egyesület a a kisgazdák 
jelentkezess a lápján 650 daraő tenyésztő 
heuet és 250 darab sértés beszerzései fogja 
eszközölni. Ölömmel konstatálható a gaz
dáknál, hogy miudjobban felkarolják a szar- 
vasmarha-tenyésztest, nem riadnak vis.za 
nagyobb nenzaldozatoktól sem, csakhogy jó 
teuyeszanyagokal szerezhesseuek be, ezen 
az utón haladva, van remeny arra, hogy 
varmegyénk az aliatteny eszles téren rövi
desen az elsők között tog állam, különösen 
a garammeőéki köz.égek rendkívül sokat 

hinni, bogy magáért, személyéért szere
tik. . .

A lány könnyedén vetette hátra fejét 
s nyugodt hidegseggel jelentette ki, hogy a 
felesége lesz, — d- az anyjat nem akarja, 
hogy velük legyen, mert az ö csaiadja 
nagyon előkelő. . .

Nem emlékszik, mit mondott e szókra, 
csak mintha mi. .'.akadt volna benne 
valami. . .

Azt se tudja, sínt ért az utcára, . . . 
zúgott a feje ; láz. i volt. . . beteg. . .

Még most is ríj a seb, még nem he
gedt be ; — de így ősz édes anya keze 
be fogja gyógyítani. . .

Legyen nagyo : boldog, én megbocsaj- 
tottam 1 Azt hiszen iem ismeri az életet, — 
gyermek még. . .

Majd en kö gni fogok az Istenhez, 
hogy szivet adjon Önnek, — hogy ne 
kelljen könyteleu mekkel végigjárni azt 
az utat, az életei, — ahol csak a könny 
vigasztalhat, ahol *k  a zokszó adhat irt 
a sajgó sebekre, . .

Feranczy Pat’lü.

haladtak e téren, ami mindenesetre az egye
sület buzgó tevékenységét is dicséri. — A 
közgyűlésen a magyar migtermelési r. t, 
igazgatója igen érdekes előadást tartott a 
megtermelésről és a magoknak értékeaité- 
séröl. Előadását a legnagyobb érdeklődéssel 
ha'lgattak a jelenvo t gazdák s a kisbirtoko
sok közül többen hajlandónak nyilatkoztak 
ezen, még ismeretien jövedelmi forrást gaz
daságuk üzemébe beilleszteni, amelytől mi 

I is a legszebb eredményt várjuk.
— Honvédek esküje. A honvédsé

günkhöz gyakorlatra bevonult póttartaléko
sok ma egy hete, délelőtt 10 órakor tették 
le a szokásos és előirt esküt. Ezt megelő
zőleg a honvédek 9 órakor a plébánia 
templomában szent misét hallgattak. Mise 
közben Báthy László prépost lelkes és szép 
beszédben figyelmeztet, en őket az eskü 
szentségére, a haza és király iránt való 
hűséget kötötte lelkűkre. Mise utáu a lak
tanyába vonult vissza a honvédség s annak 
udvarán a tisztikar jelenlétében letette az 
ünnepélyes esküt.

— Pedagógusok estéje. Azon al
kalomból, bogy a király Ériek Jenőt, taní
tóképzőnknek páratlan szorgalmú, buzgó s 
legrégibb tanárát igazgatói c’mmel tüntette 
ki, — városunk összes tanintézeteinek ta
nárai és tanitói e hó 1. éo, a Sehmidt-féle 
vendéglőben barátságos és igen kedélyes 
értét rendeztek és annak keretében őszinte 
szeretettel üdvözölték a kiváló pedagógust 
kitüntetése alkalmából. — Úgy értesülünk, 
hogy a tanárok és tanitók a közöltük levő 
jó viszony fenntartása és ápolása érdekében 
állandósítani akarják a pedagógus-estéket, 
amelyeken — bóuaponkint egyszer — a 
tanügy terén felmerült kerdeseket fogják 
megvitatni. Örömmel veszünk tudomást pe
dagógusaink ezen elhatározásáról és hisszük, 
hogy az esték nemcsak az ő szórakoztatá
sukra, hanem a város tanügyének javára 
is fognak szo'gálni.

— Tanfelügyelőt látogatások. Dr. 
Ctobor Vilmos vámosladányi esperes, kér. 
tanfelügyelő e hó 3.-án a helybe i r. kath. 
elemi leány- és f uiskolákat, — Tomcsányi 
Jsnos, kir. tanfe ügyelő pedig e hó 4.-én 
Nagyodon, Ziemléreu és Neuesorosaiban 
látogatta meg a népiskolákat.

— Eljegyzés. Kalrenyák János gyógy
szerész a múlt napokkan jegyezte el Léván 
Uoneez József földbirtokosnak kedves loányát, 
Mafgitot. — Boldog megelégedés kísérje 
frigyüket 1

— Ujoucozás. Vármegyénkben a fö- 
sorozás a következő sorrendben lesz meg
tartva : Ostlányban április 20—22.-én, elnök 
Vépy Vogronics Ödör, orvos dr. Politzer 
Miksa ; Eéva város részére április 24.-én ; 
elnök Mai.áth István, alispán, orvos dr. 
Medveczky Károly ; lévai járás részére 
április 25—29.-en, elnök az alispán, orvos 
dr. Karafiátfi Márius ; Újbányán május 1.-én, 
elnök az alispán, orvos dr. Horváth József; 
Oaramszentkerestten május 3—9.-én, elnök 
Uombay Vilmos, orvos dr. Gasparetz Béla;

1 hörmöcbányán május 10.-in, elnök Schindler 
József, orvos Ltngfe dér Adó f ; Aranyosma- 
róton május 19 —23 -án, e nők az alispán, 
orvos dr. Benkö Lajos; Verebéiyen május 
24—29,-en, elnök Kudnyánszky János, orvos 
dr. Oravecz Kálmán.

— Közgyűlés. A Magyarországi Mun
kások Rokkant és Nyugdíj Egyletének 78. 
lévai fiókja idei közgyűlését április 17.-én 
husvét hé'főn délután 3*/a  órara tette át, 
mivel a városháza nagyterme apóiig 9.-én 
más célra van elfoglalva. ...

— Hideg április. Hirtelen, minden 
átmenet nélkül állott be március utolsó nap
jaiban és április első két napján a meleg 
idő. Ámde az utóbbi évek tapasztalatai 
nyomán pesszimisztikuean fogadtuk ezt as 
abnormis meleget éa tartottuuk tő e, hogy 
visszaesésben lesz majd reazüuk, ami be is 
következett ; mert e hó 3.-íka óta hűvösre 
vált az idő. A meteorologiai jóslatok is 
kellemetlen meg epetéesel ijesztgetnek és a 
hitelt érdemlő Aleteor szerint, aki minden 
hónapra meg szoktj jósomi as időjárást, — 
április bóuapjában inkább hideg, mint meleg 
időjárás jellege fog érvényeaü ni és lő.-ike 
táján még erősebb fagyra is lehet kilátásunk.
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— Kinevezés. A pénzügyminiszter 
Kritsányi Sándor régiéit fögimn. tanulót a 
helybeli tn. kir. adóhivatalhoz gyakornokká 
nevezte ki.

— Felrobbant lőpormalom. Besz
tercebányán a Dobák-féle löporgyártó maiom, 
amely régi jog alapján évenkint 300 mázsa 
lőport gyártott a kincstárnak, — e hó 5.-én 
reggel eddig ismeretlen okból felrobbant, 
aminek következtében nemcsak a gyár nagy 
része pusztult el, de az erős robbanás a 
gyár tulajdonosának, Dobak Adolfnak és két 
munkásnak a halálát is okozta.

— Áthelyezett Vásár. A kereskede
lemügyi miniszter megengedte, hogy a vár
megyénk területén levő Geletnek községben 
a f. év április hó 17.-ikére eső országos 
állat- és kirakodóvásár ez évben kivételesen 
április 18,-ikán tartassák meg.

— Felvétel a katonaiskolába. A 
soproni m. kir. honvédföreáliskolábsn és a 
budapesti m. kir. Ludovika akadémián az 
1911.—1912. tanévre több álamköltséges 
(te jesen díjmentes vagy féltandijas) továbbá 
alapitványos és fizetéses hely lesz betöltendő. 
Ezen helyekre a m. kir. honvédelmi minisz
térium pályázatot hirdet, amelynek föltételei 
a városi közigazgatási irodában tekint
hetők meg.

— Elkobzott nyomtatványok. A 
kivándorlási ügynökségek as utóbbi időben 
valósággal elárasztják Bars, Nyílra, Poztoay 
és Trencsénvármegyék községeit kivándor
lásra csábító nyomtatványokkal. A múlt 
napokban — mint értesülünk — ifj. Báján 
József berekaljai lakos címére is érkezett 
több ilyen csomag nyomtatvány, melyek 
„Holland Amerika Linie “ bécsi ügynökségtől 
származnak és /.marikéba való kivándor
lásra csábitó tartalmúak. A posta a nyom
tatványokat lefoglaltatta. Az aranyosmaróti 
kir. törvényszék, mint büntető bíróság pedig 
azoknak elkobzását rendelte el.

— A táviratok gyorsabb kézbes - 
tése a Vidéken A kereskedelemügyi mi
niszter a táviratok és expresz-küldemények 
gyorsabb kézbesítése érdekeben elhatározta, 
hogy a nem kincstári posta- és távirda-hi- 
vataloknak is módot nyújt arra, hogy kéz
besítéseiket kedvező részletfi letés mellett 
kerékpárokkal láthassák el.

— öngyilkossági kísérlet. Akúcs 
Mária 17 éves leány e hó 3-áu reggel 8 
óra után a keeyesrendiek templomában a 
Mária-oltár előtt fióbert-pisztollyal mellbe 
lőtte magát. A su'yosan megsebesült leányt, 
aki — mint értesülünk — szerelmi bána
tában akart öngyilkos lenni, — meg most 
is ápolják a kórházban.

— Elgázolás. E hó ö-én Presser Záli 
nyúlvölgyi lakosnöt a kerami t-útvonalon 
árendás András bori lakos kocsijával el
ütötte. A nő a kocsi kerekei alá került és 
súlyosabb beszámítás alá eső testi sérülést 
szenvedett. A rendőrség a vigyázatlanság 
előidézője ellen a nyomozást megindította.

— öngyilkosság. Balázs János 52 
éves lévai lakos, aki hosszabb ideig rendőri 
szolgálatot is teljesített a városnál, e hó 
3-án felakasztotta magát. Öngyilkosságának 
oka — áilitólag — nagyfokú idegesség.

— Négylábú csirke. Öt nap előtt 
különös és ritka meglepetés érte városunk
nak egyik úrasszonyát, aki — mint jó gazd- 
asssony — házi szárnyasok tenyésztésével is 
foglalkozik. A bóbitás kotlós tyúkja egy 
négylábú csirkét keltett ki. As apró jószág 
teljesen ki van fejlődve ; fölösleges két vég
tagja dacára elég ügyesen jár és jóisüen 
fogyasztja az eleséget.

— Díjmentes távirat a vasúton. 
Sokan nem tudják, hogy a vasúti állomáso
kon felejtett tárgyakért a következő állo
másokon a kárt szenvedett az elvesztett 
tárgyakért díjmentesen táviratozhatik s a 
leszállási állomáson a forgalmi szolgálatot 
teljesítő hivatalnok, ba a fél jelentkezik : 
köteles jegyzőkönyvet felvenni as elveszett 
tárgyról s távirat utján intézkedni annak 
visszaszerzése érdekében.

— Vásár. Léván a folyó évi ápr. hó 
3 án megtartott országos állatvásárra felbaj- 
tatoti szarvasmarha 2188 drb; ló: 2373 
drb ; sertés: 286 drb; kecske: 11 drb; 
Igamár ; 3 drb ; összesen ; 4861 drb, Ezek

ből eladatott szarvasmarha : 816 drb; ló:
473 drb ; sertés : 126 drb ; kecske ; 3 drb ; 
szamár: 3 drb; összesen : J420 drb.

Női kalapok, kizárólag divatos, a 
legkényesebb islernek megfelelők nagy vá 
lasstékban, olcwó Árban, csak Pintér Józsa 
divattermében Léva, Báti-u‘ca (B um ház.)

Zálogházi árverés Taub Lipót utóda 
zálogházában a nyiiv. árverés április hó 
11.-én lesz megtartva.

Trieszti általános biztosító tár
sulat (Assicuraz oni Oenera i) Budapes*,  
V., Dorottya-utca 10, és 12. A „Közg.z- 
dasás“ rovatában kötőjük a 1 r esti álra <• 
nos biztositó társulat (Assicurasioni Gene
ráli). e legnagyobb, leggazdagabb és lég- 
régibb biztositó intézetünk mérlegének 
főbb adatait. Teljes mérleggel a társulat 
mindenkinek, aki e célból hozzá fordul a 
legnagyobb kérzöéggel szolgál. A, intését 
elfogad: élet-^ tűz, szállítmány^ üveg- és 
betörés elleni bigtositásókat. Közvetít továbbá : 
jégbiztosításokat a Magyar jég- és viszont 
biztosító r. t., baleset és szavatossági bizto
sításokat az Első o. általános baleset ellen 
biztosító társaság, valamint kezességi és 
óvadékbiztositásokat, eltulajdonítás, lopás, 
hűtlen kezelés és sikkasztás elleni biztosítá
sokat és versenylovak, telivérek és egyéb 
értékesebb tenyészállatok biztosítását a 
„Minerva*  általános biztosító részvénytár
saság számára.
A lévai főügynökség, Frommer Mór.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet

Boldogult Mitschke József bádogos, a 
Kath. Körnek volt tagja, végrendeletiieg 
ötven koronát hagyományozott a Kör cél
jaira. A jólelkü adományért ez utón is 
hálás köszönetét nyilvánítja

Léva 1911. apr. 5.
a választmány.

A József kir. herceg Szanatórium 
Egyesület évi közgyűlésé. Az Auguszta 
kir. herceguö ez József atr. herceg védnök
ségé alatt álló Jóssef kir, herceg Szanató
rium Egyesület évi közgyűlését Budapesten 
május 7.-en tartja meg. A közgyü.esre az 
egyesület tagjai és azoz, kik április 23-ig 
tagokul belépnek, a Budapestre való utalásra 
és visszautalásra féláru vasúti kedvezményben 
részesülnek. Feiaerem a helyi bizottság t. 
tagjait, szíveskedjenek veit ni április 16-ig 
tudatni, hogy közgyűlésünkön részt vesznek-e 
hogy Budapesten az egyesület központi 
irodájában a vasúti jegy váltására szolgáló 
igazolványról idejében gondoskodhassanak.

Dr. Frommer Ignácz 
a József kir. herceg szanatórium 

Egyesület lévai bizottságának elnöke.

Közgazdaság.
A Triesti Általános Biztosító 

Társulat

(Asaicur.zieni Generáli) f. évi március 
hó 18-an tartott 79-ik közgyűlésén terjesz
tettek be az 1910. évi mérlegek. Aa előt
tünk fekvő jelentésből látjuk, hogy az 
1910. december 31-en érvényben vo't 
életbiztosítási tukeössseyek 1,106.056,556 ko
rona es 66 tikért tettek ki es aa év 
folyamán bevett dijak 48.345,893 korona 
és 37 fillérre rúgtak. As e.etbiztositási 
osztály díjtartaléké 23.140,354 korona 72 
fillérrel 327-285,232 koroua 15 fillérre 
emelkedett. Aa eletbiztositotiak osztalék
alapja 6. 348,761 korona 59 fillért tesz ki. 
A tttsbiztoaitaai ágban, bek értve a tükör
üveg biztosítást, a djbevétel 17.126.518, 
785 korona biztosítási ös zeg után 29.213 
814 koroua 26 fulér volt, miből 10.304,691 
korona 19 finer viszontbiatoaitáara tor di ita
tott, úgy, hogy a tiszta díjbevétel 18.939,

123 ko-ona 07 fillérre rúgott és ez összeg!,.. 
13.669, 865 korona 05 fillér mint dijtari . 
lék minden tehertől menten jövő év., 
vitetett át. A jövő években esedékessé v 
dijkötelezvények ösiretje 137. 113,154 
róna 31 fillér. A batöré.biztositási ágban 
a díjbevétel 1.331.117 korona 55 füléi 
rúgott, miből levonván a viszontbiztosít, 
a tiszta díjbevétel 713.530 korona 
fillért tett ki. A szálliimánybixtoai.án á»bv, 
a díjbevétel kitett 4 562,716 korona , 
fillért, mely a viszontbiztosítások levői. ... 
után 2.124,9 6 korona 18 fillérre rugi 
Kérőkért a társaság 1910.-ben 40.72yS14 
ko ona 11 fillért is alap tása óta 1,018.074,6.' 
kor. 43 fillért fizetett ki. E kárierit 
összegből hazánkra 201.616,256 ko., 
fillér esik. A nyereség tartalékok kör. 
melyek összesen 26.304,585 korona 4 
fillérre rúgnak, különösen kiemeiendök ; 
alapszabályszerinti nyereségtartalék, mely 
6.300 000 koronát tesz ki, az értékpapírom 
árfolyamingadozására alakított tártaiéi 
mely aa idei átutalással együtt 17,977,207 
kor. 12 fillérre rúg, továbbá felem iiendó 
a 160,000 koronára rugó ketes követelések 
tarta éka és az ingatlan tartalék, mely az 
idei átutalással 1.867,378 korona 72 fillért 
tesz ki. Részvényenként 700 arany frank 
osztalék kerül kifizetésre. A lársaság összes 
tartalékjai és alapjai, melyek első rangú 
értékekben vannak elhelyezve, az idei 
átutalások folytán 366.829,741 io'ona68 
fillérről 392.746,965 koroua 47 filterre 
euelkedtek, melyem következökepen vannak 
elhelyezve: 1. Ingatlanok és je.zálog köve
telések 84.633,138 korona 94 fiuer. 2. 
Éielbiato itasi kötvényekre adott kölcsönöz 
32.702,122 korona 48 fillér. 3. Letetemé- 
nyezett értékpapírokra adott kölcsönök 
4.350,786 koroua 18 fillér. 4. Értékpapírok 
255.330.660 korona 59 fiuer. 5. Követelé
sek államodnál és tartományoknál 9.318.772 
korona 15 filter. 6. Tárca váltók 601,7ü0 
korona 78 fillér. 7. Készpénz es az íutezeu 
követelési a hitelezők zoveteleseinek levo
násával 5 809.784 aoruua 35 fiuer. Ósazeae- 
392.746.966 aoioua 47 filter. Ezen értekek
ből 80 miuió k. magyar értekémre esim. Éten 
alkalommal arra ui.iunm, hogy az Assicurazi- 
oni Geuera i legújabb |eanytutzete, a „Miner
va1* aitaianos biztosító részvény tarsasóg Buda
pesten a kezességi es óvadeu- valamiül az 
eltulajdouitas, lopás, hűtlen aezeles es 
sikkasztás elleni biztosítást, nemmü.öubeu 
a versenylovak, teiivérek es más ertekeseub 
tenyészállatok biztosítását vezette be mint 
uj agaazztokat hazunkban.

Tanügy.
Palyazat

A lévai m. kir. állami tanítóképző-inté
zet az I. osataiyba a jövő 1911—-2. 
tanévre 40 növendéket vesz fel. De feive-z 
az intézet a felsőbb oszt lyokba más 
intézetből is jó magavise.etü es legalacb 
jeles előmenetelő növendékeket.

Jó mtgaviseleiü es megfelelő e.öme. e- 
teíü növendékek számára a um. vail. s 
közokt. miniszter ur a következő kedv -- 
menyeket nyújtva, mégpedig mind a t y 
osztályban.

1. Teljes inayenes helyeket, me ik 
állnak ingyeues-etaezesböl s bavi 10 
Ukaspénaaedveamonyböl, melyért au. i*  
dek lakaton felül tisztogatást és .sí 
is kap.

2. Féldijas helyeket, melyek asz » 
kedvezménnyé, vaunak összekötve, 1. J 
évi 140 kor. ellátási díj es évi 50 r- 
lakáspénz befiaetese elleneben a nőve, k 
te.jes el atást nyer, mert az euáiási k >ög 
tetet az a.lám viseli.

3. Havi 14 koronás ösztöndíjas hely"'et
4. teljes jizetö, azaz évi 280 kor. ei •». 

sési és évi 100 kor. lakásdíj bilis síéi, J- 
összekö.ött helyeket.

5. Tisztességes ellátásról sima >■ 
gondoskodik az igazgatóság, akit a m ’í‘ 
tér ur minden kedvezmény nélkül bejár ' ah 
vett fel, Az ellátás dija itt is évi 280+ 1W 
=380 korona.
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A folyamodványok bekü'désének határ

ideje május hó 31-ik napja. Az I. osztályba 
felvesz az intézet oly éptestü ée egészséges 
növendékeket, akik életük 14-ik évét már 
betöltötték, de 18 évesnél nem idősebbek 
s a polgári vagy középiskola IV-ik osztá
lyát sikeresen bevégeziék.

Az egy koronás bélyeggel ellátott és 
sajátkezűiig irt folyamodvány a nagymélt. 
vallás és közoktatásügyi miniszter úrhoz 
címezendő, de a tanítóképző intézeti igaz
gatósághoz küldendő. A folyamodvány mel
lek etei : a) születési bizonyítvány ; b) iskolai 
bizonyitvány a műit iskolai évről s ba a 
tanuló még iskolába jár, az első félévi érte
sítő a jelen iskolai évről ; c) orvosi bizo
nyitvány ariól, hogy a fo yamodó a tanítói 
pályára alkalmas, ép, eg szséges; továbbá 
d) ujrao'.tási bizonyítvány ; e) hiteles köz
ségi b.zonyi'vany a szúrna es folyamodó 
vagyoni állapotáról, a családfő polgári állá- 
eánsk, évi jövedelmének és a szülői gon
dozás alatt álló kereBetképtelen kiskorú 
gyermekek számának, nevenek és életkorá
ba : feltüntetésével; f) ba a folyamodó már 
nem jár Iskolába: erkölcsi bizonyítvány; g) 
ha a folyamodó móg tanul, akkor utolsó évi 
bizouyitványát legkésőbb julius hó 1 ig 
tartózta pótlólag beküldeni. E bizonyítvány 
nélkül a folyamodó tekintetbe nem vehető. 
A folyamodás eredményéről a tanulók 
hozzátartozóit augusztus hó máeodik teleken 
hivatalosan értesíti az igazgató, éppen ezért 
a folyamodó pontos címét, ahová az értesí
tést várja, lakóhelyének (vármegye, u, p.) 
megje ölesével írja a fo'yamodvány küisölap- 
jara. A felvétel azonban csak akkor válik ér
vényessé, ha a feivett növendéknek zenei 
hallás:, s testi állapota megvizsgáltatván, az 
kifugás alá nem esik.

A felvett és beiratkozott növei.dek 
köteles magát a beirastól számított 8 nap 
alatt a seükségeB taukönyvekk és tansze
rekkel ellátni.

Rfgi könyvek eladása és véte'e egész
ségi oaokbói tilos.

Levan, 1911. évi március hó 3O.-áu.
Köveskutl Jenő 

áll. tanítóképző iut. igazgató.

Lévai piaciárak
Ko.atveaatö ; K<5-ya Jii.sei reudőrkap.táiir

Búza un.-mázsánként 21 kor. 69 till. _
21 kor. 80 Kétszeres 17 kor. — till. 17 
kor. 80 fill. — Rozs 15 kor. 40 fül. 15 «or.
60 fill. — Arp 17 kor 60 till. 17 kor.
80 till. Zab 16 kor. 60 till. 17 kor. 50 fill. 
Kukorica 12 kor. 40 fill. 12 kor. 80 fii.
— Lencse 21 kor. — fill. 21 sor. 40 fill. —' 
Bab 18 kor 40 fill. 18 kor. — fill 80*  Kö
les 12 kor. — fill. 13 kor. _ fiit

Házhelyek eladók 
a Barsi- és Perec-utcában. A házhelyek a 
legegészségesebb helyen olcsó árén kapha
tóle. Q-ölenként 6—12 kor. Értekezni lehet 
a Lévai Keresztény Munkásegyesület elnö
kével.

Szklenó fürdőn eladó.

Nyilttér.

SE I DUTZ_-PjOr5
Enyhe, oldó bárirzer n.iudazoknak, kik emésztés 
zavarokban és az illő életmód egyébb követkéz 
m énjeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ara 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 2k£oll
készítmény it.

bedörzsölés,
elismert, régi jóhirnevü bázis zer 
szaggatás és hűtésből származik 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára Ieox. 2.

Kapható minden gyoovszert.nrban 
és drogériában.

Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész
Cs. kir. üdv. szállító, Becs, I. Tuachbueu 9.

Árverés.

Ezelőtt négy évvel épült, cseréppel 
fedett, igen csinos családi ház 2 szobával, 
verandával, előszobával és mellékhelyiségek
ké, 630 négyszögöles kerttel, 10.000 koro
náért. Bővebbet tudat a Magyar Mező
gazdasági Szakiroda" Budapesten, 
Andrássy ut 2.

Hivatalos közlemény.
2461/1911. szám.

ÉrteSitéS-

Tervbe vettük, hogy Léván, ingaóra 
gyárat állítsunk, e tárgyban folyó 1911. 
évi április hó 9-én vasárnap délután 2 óra 
kor — a városház közgyűlési termeben — 
értekezlet fog tartatni,— melyen Palasovszky 
Ödön ur mint szakértő iemtrtetni fogja a 
teivezetet s a réBzvénytársasag megalakit- 
hatasára az elöleges intézkedések meg
tétetnek,

A város és népe érdekeit szivükön 
viselő érdeklődőket az értekezletre tiszte
lettel meghívom.

Léva, 1911. április hó 7-én.
Eódcgia Iu*jos  

polgármester.

Az irgalmas nővérek intézetének 
egy része lebontás alá kerülvén, a le- , 
bontandó épület ajtói, ablakai, kályhái, 
tetőzete (gerendák, zsindely) és padlói 
m a. d.élxitá.13. *4-  ói-éilcoz- 
a helyszínén nyilvános árverésen el
fognak adatni.

■

rekedtség, katarut és elnyálkodá,- 
görcs- és hörghurut ellen D6 vásá- 
= roljon mást, n>ÍDt a finomizü =: 

SZ Mell Caramellet 
a „Három fenyö“-vel 

ffAAA dri*-  orvosok és magáno- 
OwQÜ 80k‘61 bizonyit

vány igazolja a biztos 
eredményt. Csomagokban 20 es 40 
fill. Dobozban 60 fillér. Kapható: 
Burda Karoly, dr. Flittner Jenő, 
Göllner Béla gyógyszertárában Besz
tercebányán, Jeszenszky Ervin 
gyógyszertárában Trsztenán, Weiss 
Conrad Gusztáv gyógyszertárában 
Gyerván és Knapp Ignác gyógyszer

tárában Léván.

Különleges csemege és bor 
fdÁwLLvz fajjal kiültetett — jó termésben 
levő Forgács-fele szö.lö, egészben vagy 
két részre osztva, egy 4 szobás és egy a 
szoba, konyha, éléskamra, zártíolyosó, prés
ház, jó pince és külön gyümölcsös udvarból 
álió lakással.

Kiadó lakás.
3 szctától ée mellékhelyisé
gekből álló szép utczai lakás 
kiadó. Hol megmondja a kiadóhivatal.

Eladó ház.
Kossuth-Lajos utcában a Szila 
veczky-féle ház 30.000 koronáért 

I eladó. 10.000 koronával megsze 
rezhető. Bővebbet Szilaveczky 
Flórián Újpest vsz-utcaOl szám.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1911. évi apr. hó 2-tól 1911. évi április hó 8-ig

Születés.

A szülőt Hete -s.
<gg v q 

6

A gyermek 
neve

Lu. ács Pál Krumpla Anna fiú J{z8ef
Hoivath Vrlmoa Szabó K. leány Juliauna
J»juas Mária leány halva szül.
Vurik Sándor Németh E. fin Géza

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Bujnros János
“ i! Jóuáa 
•pitaer Hezsö

48 ev
5 év
88 év

Tüdővéaz 
őngyilkcaaág 

Vesegyulladás

AZ OLLA“| 
szakorvosok] 
által 

vizsgálva és 
legjobbnak I 
minősítve I 

van. 1 
Két évi jót-! 

állás.
Ára I 

tucat rmWníl 
<■-, «.-,i 

8.—, és I 
10. korona!

GLMMI
r legesség. ,

A eány mail
szerint Z 

hl nyitott jfl

Glimmi 
ét>«}ír

‘I

At 
,OLLA- M 
több mint 

200 orvos 
által le g- 
megbizh a- 

tóbbnak va 
ajánl va. 

Kapható az 
rszág tn in
áén y yógy- 
szertdrácan 
ei jobb dro 
gériákban.

Követelje azonban hogy a szállítója Önnek csoki 
OLLA-t adjon és ne <m:edien magának xekélyeb. 
értékű silány utánzatot mint „ép oly jót’ feldicsérm 
Az elárusító helyek kimuloldsát. Árjegyzéket es eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az 
„OLLAa LDmoiínar Wien- H 437 Fraterstrasse 57- 
Kapható Léván : KKAPP 1. drogériájában.

SZŐLŐOLTVÁNYOK.
Huszoköt legjobb bor és csemegefajban még 

negyvenezer darab.

Csabagyöngye !
oltvány és nemes siruavesszök.

Európában a legkorábban érő fajsző lő, drágán 
fizetett piaci újdonság. Minden kisebb házi kert

ben is termelhető, lugasnak is kitiiuö faj.

Piros Delaware
Negyven hektoliter terem holdanként, melyért 
Írásban jótállók- Elgyökereztetve minden szál 
simavesszö megfakad, erre nézve utasítás mellé
keltei ik minden küldeményhez. Május végén is 
ültethető. —eBövebb leírást, színes képeket éa 

árjegyzéket ingyen küld :

Nagy Gábor, Kóly
(Bihar m.) pósta, távírda én telefon állomás.
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Védjegy: „Horgonyt*

w

Is g

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

pótlek*
egy régjónak bizonyult hÁziezer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsölnének bizonyult 
köszvénynel, oeúznál és meghűléseknél. 

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony4* védjegygyei oo 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
Dl Richter orogyszertiri u „Anu oroszláihíz",

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

KALMÁR és ENGEL
Motor és Gépgyár, Budapesten.

V rosi raktár éa írcia; ■■ Oyár; =
V. Lipót Körút 22. VI. Üte|-ntca 19

Világhírül Eredeti! ,Benz*

Szlvóg ázmotor tflfp. — A jek> k<>/ ’»KO»c*ot b úrtui 
rBenz“ nyersolaj mctor.

DIESEL RENDSZER

— . \ —
Elismert legjobb gyártmány.

Ajánlja beu«:n lokomobiloa cséplőkészleteit, melyek 
báuin'atoa epyez-jrii szerkezetnek.

Teljes jótál'ái, kedvező fizetési feltételek. K Itség
vetés és á'jegvzék ingyen és bérmentve.

Kézimunka! Előnyomd*!

Hölgyek figyelmébe!
Tisztelettel értesítem a m t. Hölgy- 
közöuréget, bogy újonnan b< rendezett 
női- és uridivatáru üzletembe a

kézimunka czikket bevezettem és 
egy modern himzőnyomdát 

~ beszerezte m_

Raktáron tartok Smyrna, gobelin, madeira, congré, 
fiiét atb, munkáltat megkezdve, vagy csak elöraj 
zolva és az ezekhez szükséges összes hozzávaló 
pamut, selyem és himzőaranyakat.

Úri divatkülönlegességek, nyakkendő, ing, 
gallér, kézelő, bot, sapka stb. Angol zepbir ingek 
mérték szerint készülnek.

Amidőn a ni. t. Lölgyközönség szives figyelmét 
a íeutemlitett cikkekre felhívom, vagyok magamat 
is további jóiudulatába ajánlva

kiváló tisztelettel

Szilárd. József.

rí
Elvállal; sodrony-keritések, temetők 

sétányok, faiskolák, sirkeritések. kavic 
és homok áthányók és egyéb gazdaság 
területek bekerítését, ugysvin’én minden 
nemű e szakmába vágó munkák ésjavi 
tások jutányos áron.

Eladó ház és szőllő. ?eí.n. 
lamb-utoza 2. eeámu emeletes berhA', vala
mint a Keree.theeyen a volt Ghal-féle suöllö 
hajlékával együtt szabadkézből eladó. Az 
ügyle're nézve értekezhen' Farkas Orbíili 
bir. it odatisztteí.

CAMPOLIN 
az ezidöszerint legjobbnak 
elismert vízhatlan börkenöcs

M nden bÖrn®inür« u. m. : cipő, 
szijjak, lószerszámok kitűnő
eredinernyel használható.

A bőr’ puhává, simulékonnyá 
éa teljesen vízhatlanná les-i.

Haszráiatban níg^on takarékos, 
mert egyszeri bekenessel a bőm'mü 
3 hé’re ia teljesen vívhat lopná le^z.
Probadoboz: 60 f I. Elsőrangú raferenziák: 

beKü'd^ae utm árjegyzék kívánatra 
bélyegben. ingyen.

— CAMPOLIN —
vizha lan kenöcagyá’- Oioszka.

(Bars n>.)

Ajánljuk nauy raktárunkat valódi 
húsvéti prágai 

sonkákból, 
valamint a nagy hétben friss él 

Dunai és Balatoni 

halakból.
Továbbá nagy választék rem.k L 

viielii selyem és massé tojásokba 
banbonierek és finom cukorkákb 

Húsvéti sonka kilója 2 60 li ter. 
Tisztelettel

Engel József és fit.

Drezdai Motorgyár részv.-társ.
Németcrszágr egyik legrégibb c i 

jfgragyctb notorgyára.

Szá'lit s akkörökhen elisnieit lég ebbgyártmányú
Benzin-, Nyersolaj-, Gáz-, Petróleum- 

motorokft és k c< mobilakat 
va sra nt a:ivog á2ir ctcrol at

meglepő újdonság! 
EGYETEMES GENERÁTORUNKKAL

a tény pgep lóerő
óránkint csak kb 1 fillérbe kerül

Vázé k*»pvit»*»i#»t  ;

Gellert Ignác és Tarsa
Eiidr[<«t Itier kent 41. Itlfkr 12-91

Leguieszsbbmenö jótállás. Kedvező fizetési feltételek

■■■SSSBSMtáaSSUaMSSÖMMSSMMaSBHBt".
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Csödtömegeladás.
Vagyonbukott Csillag (Stern) Lajos, lévai divatáru

kereskedő csődtömegéhez t rtozó, a csődleltárban 80—101 
tételek alatt felvett 15.099 kor. 98 iill. beszerzési és 
>0510 kor. 67 fili. becsértékü rőfös-, divat, rövid- és 

■ uoöiemü áruk és sirkoszoruk a esődválasztmány hatá- 
,zata folytán egészben zárajánlati árverés utján eladatnak.

A Vtuni szándékozók felbivatnak, hogy zárt Írás- 
.•ii ajánlatukat lOOü kor. azaz ezer korona bánatpénzzel 
’átva f. 1911. évi április hó 25 napjának d. e. 12 órá- 
g alulirt csödtömeggondnok kezéhez adják be.

A vételi aián'atok felett a esődválasztmány 1311 
április 25 napjának d. u. 3 órájakor megtartandó 

sében határoz. A választmány a beérkezett ajáulatok- 
1, < kötve egyáltalán nincs és amennyiben megfelelő 

-mlat nem tétetnék, fentartja magának a jogot arra, 
y újabb árverést rendeljen vagy az értékesítés más 

, dját határozza el.
A csődtömeg sem az áruk mennyiségéért, sem 

őségéért nem vállal szavatosságot.
Azen ajánlattevő, kinek az ajánlata elfogadtatik,

köteles a vételárat és a III. fokú vételi illetéket azonnal 
lefizetni, és a megvett árukat 4 8 órán belül átvenni.

a tömeggondnok közben- 
3—5 óra között meg-

Wil

ünapp Dávid, 
mezőgazdasági és varrógépek 

nagy raktára L É V Á N. — Telefon szám: 33 
Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 

épült házamban nagy választékú

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

zatokkal készséggel szolgálok.

Hazai gyártmányú gépek
u. m. BOFBEBR és SCBBANTZ-féle gőz- 
cséplő készletek, GANZ-téle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

... -■ ■ — gepvk és géprészsk. -------- ~
Az eladá-ra kerülő áruk 

jöttével bármely napon d. n. 
tekinthetők.

Léván, 1911. évi április
Dr. Steiner Oszkár

csődtömeg gon ónok.

hó 2.-án. I

Névjegyek
Meghívók
Eljegyzési kártyák

legdíszesebb kivitelben készíttetnek

Hylírai és Tarsa r. t.
könyvnyomdájában, — L é va n .

„A köztudatba ment át“, S
KÍLLAI LAJOS motorgyára

Budapest. VI. Gyar-u. 28. 
szállítja teljes jótállás 
mellett a leghirneveseb 
motoicséplökeszleteket.

Stjit érdekében Ifijei minden [azda disz-főáilapot, íreljet ingyen, béimtnhe lüli a |jái[
Fnnfnc fidVAlmovfotÓC I *« l|’i La|08 tirne'e8 1,1 toroyrra rém te- rvillvo ligJilU. vZltlvb . vesztendő ö*«ze  nvs Kullai r>evü cégéi kel.
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írok), valamint IV. ke- /\ 
1. szám Királyi bérpa V

A Budapesti Asztalos Ipartestület 
védnöksége alatt álló

BÚTORCSARNOK
és hitelszövetkezet

az Orsz. Közp Hitelszövetkezet tagja.

12 éve fennáll, felhivja a n. é. butorvásárló kö- 
zörség figyelmét, hogy VIII- József-körut 28. 
sz (Bérkocsi-utca sarok) 
rület. ferenciek tere I.----------------—r-
lota) újonnan átalakított helyiségeiben rendezett Q

lakásberendezési kiállítás o
o o 

„ ........... 0
&<OOOOOOiOÍOOOOOO<á

0
0
0
0
0 
c
0
0Q
0

§
Q
9 
0

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

miuden darab jótállás mellett adatik el.

TEST E
— fűszer-, gyarmatáru- e 

Alapittatott 1881. LE 7 A
reskedése ------

Telefon szám 14

Ajánljuk mindennemű fűszer- és 
cseuK-geáruinkat naponta friss fel
vág-: takat és prágai Bonkát.

andó nagy raktárunkat köz- 
’e'i ül importált kávék valódi orosz 
teák és augol

rumokból.
le*  temények likőrök, cognacok, 
pez: ők, cukorkák és déli gyümöl
csök egjobb minőségben.

Á> andó raktár vadászati cikkek
ben és fegyverekben. Diszkoszorúk 

koporsók gyári áron.

•s

Gyári raktárt tartunk a leg
egészségesebb és legtartósabb tiszta 

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

Takarektüzhelyek, folyton égő 

kályhák, fa- és széntartók, kályha
ellenzők, szesz- és szénvasalók, gyors 
forralok, kávé- és teafőzők, húsvágó 
gépek, konybamériegek stb., legju- 
tányosabb árakon.

Varrógépek
5 övi jótállásra.
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Meghívó.
A lévai kerületi munkásbiztositó pénztárnak 

1911. évi április hó 1 7 é n délután 3 órakor 
a városi székház közgyűlési nagytermében megtartandó

IV. évi rendes közgyűlésére.
Megjegyezvén, hogy amennyiben a közgyűlési kiküldöttek a a mai napon határozat
képes számban meg nem jelennének a közgyűlés folyó évi april hó 23. ugyanazon 

órában és helyen a megjelenők számara való tekintet nélkül íog megtartatni.
TÁRGYSOBOZAT :

1. Elnöki megnyitó a közgyűlés szabályszerű egybe- 
hivásának igazolása és határozatképességének meg
állapítása.

2. A jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőknek 
kijelölése

3. Az igazgatóság és felügy. bizottság jelentésének 
előterjesztése az 1910. évi zárszámadás és mérlegnek 
megvizsgálása s a felmentvény iránti határozat.

4. Az 1909. év végével mutatkozó kezelési felesleg-
Kelt Léván, 1911. évi március hó 20-án.

ENGEL ZSIGMOND
elnök.

Jegyzet. Felkéretnek a közgyűlési kikü'döttek, ho.’y igazolványukat személy 

bői a pénztárt illető 181 kor. 84 fill. hová fordítása 
iránti határozat.

5. 1910. évi felesleg egybarmadának hováforditása.
6. Az 1912. évi költségvetés előirányzat megállapitása.
7. Az alapszabályok 7. § ának kiegészítésére vonat

kozó határozat hozatal.
8. A pénz’ár alapszabályainak 22 §-a értelmében

kellő időben beérkezett és a napirendre szabályszerűen 
kitűzött önálló indítványok.

KOMZSIK. LAJOS
igazgató.

azonosságuk megalapítása céljából okvet'en magukkal hozni szíveskedjenek

vágyói Vagyonmérleg 1910. december hó 31-én.

10 Felszámolt kerületi pénztár vagyona . 2625 05 10 Felszámolt kerületi pénztár vagyona . 2625 05

2 Pénztár...................................................... 1042 60 6 Országos pénztár folyó számla . . . 3342 84

6 Leltár ....................................................... 256 20 10 Felszámolt kerületi betegsegélyző pénz. 724 02

34 M. kir postatakarékpénztár .... 2224 67 18 Tiszti biztosíték (cautio)...................... 10153 14

38 Igazolvány dij............................................ 280 80 42 1380 —

37 Baleseti munkaadók................................. 4749 49 26 Kétes járulék tartalék............................ 520 31

25 Takarékbetét........................................... 1380 — 28 Országos pénztár baleset számlája . . 4749 49
40 Munkaadók . ,...................................... 15103 43 30 Külön segély alap................................. 242 47

43 Baleseti ideiglenes járulék...................... 25 90 33 Leltár tartalék alap................................. 48 67
42 Adósok...................................................... 186 75 Egyenleg mint kezelési felesleg : 4088 90

27874
—

89 27874 89

veutetég. Eredmény számla 1910. december hó 31-én. Nyernég

Keit Léván, 1910. évi deczember hó 31 én.

7
8
9

11
35
20
21
24
41

Leltár ieirás............................................
Orvosi költség...........................................
Gyógyellátás.................................................
Kórházi költség ......................................
Táppénz ......................................................
Temetkezési költség................................
Szülésznői dij...........................................
Fürdő és szanatórium költség . . .
Kezelési költség......................................

Egyenleg mint felesleg :

23
7642
9442
2541 

11246
560

22
190

7539
4088

05
26
91
93
26

80
80
90

17
22
46

Tagdij járulék............................................
Különféle bevételek.................................
Megtérítések.................................................

41584
786
927

44
22
25

1

43297 91 43297 91 _!

Nyomatott Nyitrai éa Tina r. t. gyormjtójan Léván.

ENGEL ZSIGMOND FRASCH JÓZSEF KOMZSIK LAJOS TOÓTH KÁLMÁN MADARÁSZ ÖDÖN
elnök. pénztárnok. igazgató. e.lenőr. könyvelő

Megvizsgáltuk a fő és segéd-könyvekkel mindenben egyezik.
HOCHBERGER JÓZSEF SELL1NGER FERENCZ SZENES IGNÁCZ BLUMENTHÁL JÓNÁS KOPERNICZKY KORNÉL

f. b. tag f. b. t«g. f. b elnök. f. b tag. f. b tag __


