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A munkásság követelése.
A parlament előtt a minap meg
jelentek a munkások százezrei és óriási
számarányukkal impozánsan tüntettek
régi követelésük, a már több ízben
megígért, de még mindig késő — és
ki tudja, meddig húzódó — általános
választói jog mellett. A munkásság
nagy g’ámaránya újólag megmutatta
azt a félelmetes erőt, mely összeség
ben bennük rejlik. Hiába, az illetékes
köröknek végre számoluiok kell majd
ezen immár elodázhatatlan nagy hord
erejű kérdéssel és nem zárkózhatnak
el ennek mielőbbi megvalósítása elő).
Az általános választói jog nagyon meg
érett már arra, hogy minden egyéb
kérdés félretétele mellett, rövidesen a
parlament elé kerüljön és letárgyal
tassék.
És az állam végrehajtó orgánumá
nak, a kormánynak kell annyi tekin
téllyel birnia, hogy a nemzet akarata
minden téren és irányban érvénye
süljön.
Ne gondoljuk azonban, hogy a nem
zetállam fázik és irtózik ennek hird tésétől. Korántsem. Sőt erkölcsi ala
pokon nyugvó eszmék hirdetőié utján
a nemzet gyökere nyer erősbödést. A
szocializmus is elfér itt a maga termé
szetes jogosultságában. A szabad eszme
hirdetése az igazságnak megfelelően
párosulhat teli érzéssel, meggyőződés
sel, de nem izgatással, lázitással, melyet
a nemzetnek — hogy belsejében rend
legyen — csak a büntető törvénykönyv
rendelkezései szerint kell megtorolni.
El kell tehát fogadnunk az. általá
nos választói jogot oly értelemben,
hogy mindenki választó, kiben a nem
zet öncélja lakozik. És ez a legide
álisabb választási rendszer a nemzet
államban.
Mi képezi ma a választási jogo
sultság alapját nálunk ? Értelmiség és
vagyoni cenzus. Itt most az utóbbiról
beszélünk. A vagyoni cenzus oly ma
gas, hogy e mellett lehetetlen a valódi
polgári elemnek a választók sáncai
közé s ekként a parlamentbe bejutni.
Különösen terhes a választói jogosult
ság alapjául szolgáló vagyoni cenzus
a kisiparosságra nézve olyannyira,
hogy ma az iparosságnak 8O°/o-a ki
van rekesztve a legfontosabb politikai
jogból.
Megdöbbentő valóban a törvény
nek az iparosok választási jogosultsá
gára vonatkozó ridegsége. Az iparos
ság zöme továbbra is megmaradt a
magyar állameszme hívének, ami fel
tétlen magasabb erkölcsi mivoltáról
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tesz tanúságot. Ezzel szemben mégis
szükebb a politikai joga, mint a földmű
velőké, kik egyrészt tagadhatatlanul
alacsonyabb műveltséggel, kisebb kép
zettséggel bírnak, másrészt jórészük
idegen nemzetiséghez tartozik.
Már pedig a magyarságnak, külö
nösen a nemzetállam szempontjából a
választói jogot illetőleg mi az inten
ciója ? Az, bogy e jog olyanoknak
adassék, kik ke lő műveltséggel rendel
keznek és általuk a nemzet ereje gya
rapodik.
Az iparosság legnagyobb része Írni,
olvasni tud. Van íltalános és szakkép
zettsége. Maga a szakmabeli kiképzés
is emeli gondolkodását, műveltségét.
És az iparos nem végzi be tanulmá
nyait a népiskolában, mint esetleg a
földmivelő, hanem köteles még tanonckodása alatt tanoncúkólába járni, sőt
jórészük mint iparossegéd folytatja
kiképzését különféle rajz- és szaktan
folyamokon. De az iparosnak hivatása
is hozza a földmivelőknél nagyobb mű
veltséget. Miért ? Mert folyton az intel
ligens osztályokkal érintkezik, miáltal
feltétlenül alkalmazkodik és erősbödik
az ő műveltsége is.
Ha pedig a magyarságot nézzük,
úgy hasonlíthatatlanul kielégítőbb ered
ményt mutat fel az iparos, mint a földmives. A legutóbbi iparstatisztika ada
tai szerint az önálló iparosok mintegy
60%-a magyarnak vallotta magát és
a nem magyar ajkú iparosok közül is
57°0 beszéli a magyar nyelvet.
Miként a múltban, úgy a jelenben
is az iparososztály természetszerű vé
dője az állam közgazdasági érdekeinek
és mint ilyen sokkal nagyobb áldozat
tal, adóval járul az állam háztartásá
hoz, mint a földmivelő osztály.
Ezek után joggal kérdezhetjük, hogy
ha az iparosságnak nincs választási
joga, ugyan mi az, a mi őt a magyar
államhoz — melyet csak terhes vér
— és pénzadó fizetői révén ismer —
szorosabbra fűzze ?
Az állami lét télremagyarázbatatlan
érdeke,, hogy az iparos-osztály necBak
anyagilag, hanem erkölcsileg is erősittessék és részére a nemzet közügyei
nek irányításában feladatának és hiva
tásának megfelelő hely adassék és biz
tosíttassák.
Az iparosság államfenntartó erejét
akkor fogjuk elismerni, ha r4szére tel
jes mértékben — természetesen a nem
zetállam keretén belül — utat enge
dünk a választók közé.
A nemzetállamban a vagyon nem
képesít senkit választói jogosulttá, Bem
választhatóvá. Ennélfogva az iparosok
nál is azon szabályok mérvadók, me-

lyekből következtetést lehet vonni,
kiben él a nemzetállam öntudata ?
Ennek fentartásával az 1874. évi
XXXIII. t.-c. az iparosokra vonatko
zólag aképpen módosítandó, miszerint
választói joggal bírjon minden képe
sítéshez kötött, önálló, magyar honos
iparos, bármilyen csekély adót fizes
sen is.
Akiben él és éber a nemzet szel
leme, ám intézze közvetlen a maga
sorsát, a nemzet ügyét !

A társadalom es a büntetések.
Az államhatalomnak kettős irányú a
működése. Ez a két irány egymást áthatja
és csak akkor lehet eredményes, ha ez az
irány párhuzamosan halad, de azért egy
célra törekvő. Az államhatalomnak mint
i lyennek meg kell teremteni azokat az
eszközöket, amelyek fennállását alapozzák
meg, fejlődésre képessé teszik, de ugyan
ekkor az állampo'gárok összességének ér
dekéről is gondoskodni ke1). Ezek az esz
közök és érdekek legjelentősebben azon
intézkedéseknél nyilatkoznak meg, melyek
az állam büntető hatalmának mikénti gya
korlatánál jutnak kifejezésre.
Az állam büntető hatalma azonban
nemcsak tételes törvények megalkotásával
merül ki, hanem a büntető tudomány uj
irányait sajátítja ki, amely uj irányok a
társadalom működésére is számítva, a társada om közreműködésével akarnak céljaik
nak megfelelni. A természettudományi vi
lágnézet a társadalmi tudományok kutatási
rendszere, a cselekmény lélektani és pathologiai indokainak a felderítése mind-mind
büntetőjogi vizsgálódások körébe vannak
vonva, hogy ily módon a bűntettes egyéni
sége felismerhetővé vá'jék és a társadalmi
védekezés elvei megállapíthatók legyenek.
Nem filantrópia vagy emberbaráti sze
retet a frazeologikus alakja ennek a véde
kezésnek, hanem együtt működés, részvétel
az államhatalom által alkalmazott és kisza
bott büntetés hathatós végrehajtásánál,
mert az uj büntető irány nem a megtorlás,
hanem a javítás.
A társadalom tevékenységi köre rész
ben mint preventív intézkedés jelentkezik,
részben a valóságban, mint büntetési eszköz
szerepe). Az első körbe tartoiik mindaz
az emberbaráti érzületből felállított Intéz
mény, (lelencház, gyermekmenbely, ingyen
kenyér, ingyen tej stb.) amely társulás vagy
egyesülés által jön létre és ily módon fejt
ki tevékenységet. A másik kör a patronage
szerepében, a pártfogói intézmény felállítá
sába:; és a fiatalkorúak felügyelő hatósága
inak szervezetében talál működési tért. Igaz
ugyan, hogy ez utóbbi működés egyelőre
csak a romlás veszélyének kitett vagy *
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tt.
süliét utján levő fiatalkorúak (12—18 év)
érdekében történik, mert egyelőre csak a
társadalmi védekezést kezdte meg. Aat sem
régen. Két éve osak, hogy e» a törvényes
intézkedés fennáll. Két éve csak, amelynek
működéséről számo'ni lehet. De azok az
évi jelentések, amelyek a fiatalkorúak fel
ügyelő hatóságainak előterjesztéséből meg
állapíthatók, már is a letagadhatatlan jelen
ségei annak, bogy a társada om megtalálta
a védekezésnek azt a kör-t, gyakorolhatja
azokat az eízközöket, amelyek sz államha
talom és a társadalom érdekében annyira
szükségesek voltak.
Mert akad-e ember, aki be te látná,
hogy állampohtikai és szociológiái vonatko
záséban mennyire fontos megmenteni a
züllés utján levő és erkö esi romlás veszé
lyének kitett fiata koruakat a társadalom,
az emberiség számára? Akad-e ember, aki
meg nem értené, minő tói tossaggal bir az,
hogy a bűnt megelőzve, a büubeesönek
segítséget nyújtva a visszatérőihez, józan,
becsületes, dolgos emberiket nevelni azokbó1, kia segítség nélkül erkölcsi erő híján
e zü lenének és zühöttaégükbea szaporítanák
a társadalom, az emberiség ellenségeit?
A társadalomnak védekezni kell a
bűntettesek eben. A védekezés módja és
eszköze azonban nem a rideg visszatorlás,
az erkölcsi érzek szikráját is kiö'ö elretten
tés a büntetés súlya által, hanem a segítő
kézre való támaszkodás, a szeretet nemes
sége, amely által igaz útra tér az eltévelyedett. Ebben a működésben részt kell
vonni mindenkinek. Nemcsakegyéni hajlamos
ságától függ ez, hanem azon a nagy általános
igazságon alapszik, bogy minden embernek
kötelességei vannak a nagy tái sadalommal
szemben.

Különfélék.
_ Szanatóriumi bál. Az Ö cs. és
kir. fenségeik Auguszta föbercegssszony és
József főherceg legmagasabb védnöksége
alatt álló Jósáét kir. herceg Szanatórium
Egyesület Lévai Fiókja az Auguszts-Ssanatórium és a lévai tüdöbeteggondozó intését
javára 1912. április 8-án, húsvéthétfőn a

T ARC A.
A kis idegen.
Irta Farkassá Síposa Erzsi.

Halkan kinyitotta az ajtót és belépett.
A rózsaszín ernyővel bevont kia éjjeli
lámpa halvány fénye mellett as asszony
először alig vette észre, bogy akit keresett,
ott fekszik felöltöző ten a kereveten.
A szomszéd szobában e pillan-tban
ütötte az óra a tizenkettőt a az asszony
egy percre riadtan állt meg a szoba köze
pén, majd csendes, nesztelen léptekkel oda
ment a kerevetbez, me yen fejét kesére
hajtva egy fekete ruhás, halvány arcú
gyermek-leány aludt.
A hosszú, sötét szempillákon még ott
ragyogott kél nagy könycsepp, s keskeny,
édes ajka megrándult olykor, Játszott rajta,
hogy alig pár pillanattal előbb hagyta el

a sírást.
Az ass-ony, amint végig nézett rajta,
önkénytelenül viasaatántorodott.
Mert nincsen olyan keserű, vádló szó,
ami jobban szivén érintette volna, mint a
szomorú elhsgyatottságnak ez az élőképe.
Ugyanazon szobában, melyben tisonhat
évvel eaelött a asép iSsentkürty Alice la

városi vigadóban hangversennyel egybekö
tött szanatóriumi bált rendez, amelynek ren
dezősége a következő : sárosfai Bittó öyuláné, Bódogh Lsjosné, Faragó Sámuelné,
dr. Frommer Ignácné, Levatich Gueztávné,
özv. dr. Novotny Imréné elnö ök. dr. From
mer Ignácz ügyvezető elnök. Bódogh Lajos,
Faragó Sámuel aleloökök. Arvay József
pénztáros. Dr. Kmoskó Béla titkár. Dr.
Lakner Zoltán jegyző. Dr. Laufer Lipót
vigalmi biz. elnök. Belépti dij .* személy- és
erké yjegy 4 K., családjegy 10 K. Felülfizetések bálás köszönettel fogadtatnak. —
Kezdete eBti fél 9 órakor. A hangverseny
műsora ; 1. „A jótékonyság*, Pakots József
prológja. E mondja : Dávid László. 2. a)
Az apród dala Meyerbeer .Hugenották"
című operájából, b) Leoncavallo : Mattinata.
Énekli : Dömötör Ilonka, a m. kir. Ooeraház
tagja; zongorán kiséri : Duschek Ernő. 3.
felolvasás. Tartja : Pakots József. 4. a)
Phantasia Verdi „Trouhadour" jábói ; b)
Nachez : Zigeunertanze. Hegedűn előadja :
Sacher Qvula, zongorán kiséri : Duschek
Ernő. 5. Párjelenet. Elözdják : Novotny I.onka
és Farkas Tivadar. 6. s) Ilubinstein A. ;
Die Wanderscbwalbe: b) Siendy; Hej!
Juca Panna 1 : c) Csiky János : Bánkódás.
Ének'i: Dömötör I ónba ; zongorán kíséri:
Duschek Ernő. — Ha ebetleg valaki elné
zésből meghívót nem kapott s arra igényt
tart, — ez ügyben fordu jón dr. Laufer Lipóthoz.
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Zsarnócta lakossága a „Magyar-Kör" kéz
deményezésére szépen sikerült, hazafias
ünnepélyt rendezett március 15-én. Reggel
8 órakor a r. kath. templomban ünnepi
szentmise volt, amelyen a tanulók énekkara
Lábay Gyula kántortanitó vezetése mellett,
magyar énekeket adott elő. Este a kör
helyiségében a jelenvolt közönség eléne
kelvén a himnuszt, — Palik Jakab zsarnóczai plébános lelkes szavakkal méltatta
március lö.-ét. Ezután Frics J. lukaviozai
áll. tanító elszavalta a „Talpra magyar"-1.
Majd Práger István áll. igazgató-tanitó tar
tott szép alkalmi beszédet. A Szózat eléneklése után társas vaosora volt, melyen
Lábay Gyula elszavalta a „Csak előre" c.
költeményét. — Zse/íz község is fényes
ünnepség keretében ülte meg márc. 15.-ikét.
Már korán reggel a község házai zászlódíszben voltak. A lakosság fél 8 órakor a
ref. templomban gyülekezett, ahol Kiss Imre
tanito magas szárnyalásu beszédben emlé
kezett meg a nap eseményeiről. A ref.
templomból a közönség a r. katb. iskolába
vonult, ahol — mivel a templom zárva
van — dr. Fekete Vince plébános mondott

költ, itt feküdt elhagyatva, egyedül aa ö
egyetlen gyermeke, aki szeretetet éa oltal
mat keresve jött ide szülei halála után és
osak hideg közönnyel találkozott.
Szegény, árva gyermek te, mi is volt
hát a te bűnöd tulajdonképen ? Mi kemé
nyítette meg a Szentkürty kastély lakóinak
a szivét annyira, hogy egy szerető, gyen
géd, vigasztaló szavuk nem volt a számodra,
mikor édes anyád szülőházába megérkeztél.
Szentkürty Katinka hirtelen lehajolt,
bogy nővére gyermekét felköltse, e pilla
natban a kis lány kezéből egy arckép esett
le a földre, amit az asszony egy gyors
mozdulattal vett fel a földről.

Mikor Szentkürty Katinka megpillan
totta egyetlen nővérének arcképét — ami
a Szentkürty kastély minden terméből
száműzve volt már tizenhat év óta — kíno
san felsokogva rogyott egy székre.
Ha eddig
talán kételkedett nővére
boldogságában, most el kellett azt hinnie,
mikor ez’ az arcképet meglátta.
így mosolyogni csak a nagyon boldog
emberek tudnak.
Mintha valami irigység féle vett volna
rajta erőt. Pedig, hiszen boldog volt ö is.
As ura, Boháry Ernő szerette öt is, talán

nagy misét, amelynek végeztével a jelen
voltak a himnuszt énekelték, amelynek el
hangzása után a tanulók több hazafias dalt
énekeltek. Szép költeményeket ügyesen
szavaltak; Tóih István, Tóth László, Váradi András, Nagy Ilona, de különösen
elismerést érdemel.' Niszler Jolánka. A jól
sikerült ünnepség Deli István tanító busgó
fáradozásának eredménye.
_ Gyászhlr. Váratlanul következett
be és igen széles körben keltett nagy rész
vétet dr. Kaszaniczky Kálmán halála, aki
f. bó 19-én, eite 10 órakor rövid szenvedés
után, életének 56 ik évében hirtelen elhunyt.
Rokonai szerető rokonukat, a lévai ügyvédi
kar pedig egyik kivá'ó tagját vesztette a
boldogulthan, akinek ravatalára díszes ko
szorút helyezett a kaszinó is, amely egye
sületnek hosszú időn át buzgó aligazgatója
volt. Hűlt tetemeit e bó 21-én, délután
fél 4 órakor az ág. ev. temetőben helyezték
örök nyugalomra. — Beke porain 1 — Mé
lyen sújtott rokonsága a következő gyász
jelentést adta ki: „Kaszaniczky Ottó mint
testvér az alólirt közelebbi rokonság nevé
ben is, fájdalomtól megtört szívvel tudatja,
hogy forrón szeretett testvére Dr. Kasza
nictky Kálmán é etének 56-ik évében, folyó
hó 19-én este 10 órakor rövid, kínos szen
vedés után elhunyt. A boldogultnak teme
tése folyó hó 21-én délután fél 4 órakor
lesz az ág. hitv. evang. egyház szertartása
szerint. — Léván, 1912. évi március bó 20.
— Áldott legyen emléke! — Paksy Péter
sógora nejével Biszkup Emíliával és gyer
mekeik Paksy Sarolta, Hortens, Béla, Ala
dár, Péter. Belházy Arnold, Belházy Irén
férj. Fieischhacker Ferenczné. Özv. Kasza
niczky Gyuláné — Sebeiken Aranka sógor
nője és gyermekeik Kaszaniczky Lenke,
Gyula és Aranka." — Külön gyáizjelenlésben fejezte ki részvétét a Lévai Takarék
pénztár, amelynek igazgatósági tagja és a
Takarék- és Hitelintézet, amelynél a bol
dogult a felügyelő bizottságnak hosszú időn
át elnöke volt.

— Előadás a Kath. Körben.
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nagyböjti idényre tervezett ismeretterjesztő
előadások a múlt vasárnap befejeződtek a
Katb. Körben. Úgy az elöbbeni előadásokat,
mint ez utolsót is, melynek cime ; Utasás
a Szentföldre, Báthy László prépost-plébános,
a Kör elnöke tartotta, kitűnően sikerült
veiitelt képek kíséretében. Krissmanek Ma
riska igen szépen szavalta el Várady Antal
nak A tanú című költeményé', liandel Ma
riska pedig ügyes cimbaiomjátékával nyúj
tott kellemes szórakozást a hallgatóságnak.
A megtartott előadások iránti élénk érdek
lődés es nagy látogatottság a legfényesebb

valamivel jobban, mint a lovait, a kártyát
és a vadászkutyáit szerette. A megye
egyik irigyelt asszonya volt ; mert meg
volt minden kényelme, amit csak a nagy
vagyon adhat.
És e pillanatban mégis irigységgel gon
dolt nővérére, aki egy nagy, igaz érzésért
dacolni mert az egész világ ítéletével, bogy
azé legyen, akit szeretett.
Da milyen erős hatalom lehet az, amit
az emberek közönségesen szerelemnek hív
nak, hogy megbénítja minden akaraterőn
ket s kényszerít, hogy egy másik emberben
keressük a saját egyéniségünket, mert kü
lönben nem érezzük egésznek önmagunkat.
Mert erős akarattal minden más szen
vedélyt le tudunk győzni, csak ezzel az
eggyel az-mben vagyunk tehetetlenek.
Kár vedeaezni ellene, mert annál jub
bán hatalmába kerít. Futsz előle ? utánad
megy, a meglopja az álmot szemeidről. S
mikor pedig ujongsa örömedben, hogy mái
kigyógyultál belőle, addig ujongsz, mig a
nagy örömben ki nem csordul a köny sze
meidből. Ne ia próbáld meg a feledést,
mert bizony fogva vagy te már örökre
Szentkürty Katinka ezt az érzést irigyelte
nővérétől, mely előtte ismeretlen maradt
örökre.
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bizonyíték arra nézve, bogy azok úgy ren
dezés, mint tartalom tekintetében kiiálóak
voltak, miért is a Kör tagjai s a nagy kö
zönség hálás elismeréssel és köszönettel
adóznak Báthy Lászlónak, a Kör érdemes
elnökének a valóban tanulságos és egyúttal
kellemesen szórakoztató előadásokért.

— Mezőgazdasági és ipari kiál
lítás Léván. A Barsmegyei Gazdasági
Egyesület igazgató-választmánya f. bó 3-án
megtartott gyűlésében elhatározta, hogy az
egyesület 60 eves fennállásának megünnep
lésére 1913. szeptember hó folyamán, Lé
ván mezőgazdasági és ipari kiállítást ren
dez. Az egyesület cé.ja ezen kiállítás kere
tében bemutatni, hogy as elmúlt 50 év alatt
a vármegye a mezőgazdasági, ipari és kul
turális téren milyen mértékben haladt előre.

— Ünnepély a lő gimnáziumban
A főgimnázium Máriakongregációja f. hó
26-én, holnap, tartja a tagfölvételt. Ez al
kalomból a fögimn. dísztermében ünnepély
lesz, amelyet reggel 9 órakor a kegyes
rendiek templomában a tagok felvétele,
Rassovszky Kálmán fögimn. tanár által tar
tandó szent beszéd és mise előz meg, A
mise után kővetkező ünnepély műsora: 1.
Mária az árvák anyja. Irta : Kecskés Ernő.
Énekli: a fögimr. énekkara. 2. Ünnepi
beszéd. Mondja: 'lakács Feienc VIII. o. t.
cong. prsef. 8. In dér Alpenhütte. Op. 240.
Oustav Lángé. Zongorán előadja Jaross
Fereno V. o. t. 4. A szeplötelenhet. Irta:
Körösi Albin. Szavalja; Janion Jenő V. o. t,
5. Carthagói harangok. Kozma-Ivánka. Sza
valja: Takács Ferenc Vili. o. t. Zongorán
kíséri; Martinóvich Ernő Vili. o. t. 6. Ma
gyarok Nagyasseonyához. Irta : Andor Ká
roly. Énekli: a fögimr. férfikara. 7. Evezz
a mílyre. Irta : Radványi Kálmán dr. Elő
adják : Takács Ferenc VIII, : Nyuly József
VII. és Moravek László IV. o. t, 8. Himnusz.
— Viharos beköszöntő. A gazdák
B»erint a tavasz márciushó 19 én, József nap
ján veszi kezdetét. E napon nálunk való
ságos nyári zivatarral be is köszöntött a
tavasz. Nappal derűs és enyhe idő volt.
Este 8 óra tájban pedig az erős villámlá
sokat nagy menydörgés kisérte. Azután
megeredt a zápor és a sürü esőcseppek
hangos csattanással verődtek az ablaküve
gekhez. A vihar csak rövid ideig tartott,
de az égbolt egész éjjel borús maradt és
hajnalig szitált a langyos tavaszi eső.
— összeíró küldöttségek. A vár
megye középponti választmánya legutóbb
tartott ülésében az országgyűlési képvúelöválasztók névjegyzékének az 1913. évre
való kiigazítására a kővetkező kü.döttsé-

És ha eddig csak mély gyűlölettel —
mint az egész család általában — gondolt
is Fekete Ivánra, a kis intézőre, aki egyet
len nővérét elvitte tőlük, e pillanatban
megbocsájtott neki, azért a nagy boldog
ságért, amelyben nővérét részesítette, me
lyet nélküle talán nem talált volna fel sohaKülönben is nem lehetett Fekete Ivánt
vádolni semmivel sem, olyan egyszerűen
ment az egész. Mintha valami láthatatlan
égi kéz vezette volna őket az egymás
útjába.
Fekete Iván intéző volt az Ikva ma
jorban. Minden vasárnap bejött Szentkürtyhez s ilyenkor rendesen velük ebédelt. A
társalgás többnyire a repcetermelés, Bzántás
és aratás körül forgott.
És ugyan kinek jutott volna eszébe
arra gondolni, hogy ezt az unalmas beszél
getést a szép Alice sokkal szívesebben hall
gatta, mint a Makláry Elemér fess huszár
kapitány finom bókjait. Nem is gondolt
erre senki sem. Pedig bizony nagy kár volt.
Mikor Katinka észrevette, már tudta
azt is, hogy késő minden. Egy ebéd után,
mikor Szentkürty valami iratok végett a
dolgozó szobájába ment, Katinka pedig a
verandára, Alice és Fekete Iván egyedül

maradtak.
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geket választotta meg: Az aranyosmaróti
választókerület első öaszeiró kü'döttségének
elnöke Krascsenics Imre, tagjai dr Balásfy
Géza és Rzkovszky István, a második öszezeiró küldöttségnek elnöke Kosztolányi
József, tagjai Hiross János és Stias ny Já
nos, a harmadik küldöttségnek elnöke Rúdnyánszky János, tagjai pedig Reidoer Gyula
és Závodszky Ödön lettek. A lévai válasz
tókerületben az első összeíró küldöttség dr.
Mocsy Aha elnöklete alatt Krajcsik Jenő,
dr. Novotry Eraö tagokkal, a másodiké
Mocai Lajos elnök'etével dr. Ze'enyák Já
nos és Schön Géza, végül a harmadik
Dombay Vilmos elnökletével Varannay La
jos és Lányi Artbur tagokkal alakíttatott
meg. Az újbányái választókerületben dr.
Gonda Péter lett az első összeíró küldö tség elröke, mig tagjaivá Andorle Ei-nö és
Z'pszer Lajos választattak meg, a második
összeíró küldöttség Temesváry Béla elnök
letével fog működni, tagjai dr. Kaldrovics
Andor és Kaldrovics József. Az ezen vá
lasztókerülethez tartozó Nagy- és Kisülés
községekben az aranyosmaróti választókerü
let első összeíró küldöttsége fogja a képviBelőválasztókat összeirni.
— Újítás a honvédségnél. A honvédség keretében ez év folyamán — mint értesülünk — egy újítás
lép életbe, amely abból fog állaui, bogy a Louvéddobosuk intézményét megszüntetik, amivel a fegyver
állomány jelentékeny szaporodást nyer,

— Gyászhlr. Lukács György nyug
kir. törvényszéki bíró életének 56.-ik évé
ben f. hó 13-án Arat yosmaróton elhuny'.
Halála igen széles körben keltett őszinte
részvétet.
— Uj gondnok. Az iparos- és keieikedö-tanonciskolaknál Fogler Lajos halálával
megüresedvén a gondnoki állás, a nevezett
isko'ák felügyelő bizottsága f. hó 2I-én tar
tott gyűlésén gondnokká egyhangúlag Borcsányi Bélát választotta meg.
— A selyemgubók beváltási ára. Az országos
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továbbá későbbi korban megsiketült gyer
mekek is, kik a beszédnek szájról való
leolvasását tanulják meg. Felvételért folya
modóknak a felvétel módozatairól az intézet
igazgatósága szívesei nyújt felvilágosítást
és a folyamodáshoz szükséges nyomtatvá
nyokat díjtalanul kü di meg.
— Palást es foveo- Ha megvalósul az igazság
ügyi miiraxtérium terve, úgy biráink és ügyészeink
nemsokára az Iparművészeti Társulat által ajánlott
pályázaton nyertes palástban él föveggel fogunk funk
cionálni hivatalos eljárásuk körében. Ami a külföldön
elfogadott és szép, auuak behozatala utóvégre nálunk
sem lehet káros ; csak a külső disz ne legyen hátrá
nyára az igazságszolgáltatásnak. H»r szerint az ügyvé
dek is talárt kapnak s igy az egyensúly helyre lesz
állítva,

— Vinnye fürdő megvétele ügyé
ben — m nt értesülünk — reszvénytáraaaág
van alakulóban. A tervezők 30 ezer darab
50 koronás részvénnyel és igy 1.500,000
kor. részvénytőkével .akarják a részvény
társaságot megalakítani A fürdőért megad
ják a minisztérium által is megállapított
500 ezer zor, vételárat, ezután a fürdőt
kiépítik és jövedelmezőségét fokozzák. A
m.gántisztviselök kötött nagy érdeklődés
mutatkozik a részvények jegyzése iránt. A
cél az, hogy a magántisztviselőknek saját
és modern fürdőjük legyen. Ezen ügyben
dr. Sztankay Aba háti gyógyszerész, Miko
vényi Árpád ób Nemes Hugó selmeczbányai
lakosok kérvényt adtas be Selmec városhoz
és opciót kérnek az eladásra. A beadványt
legközelebb fogják tárgyalni.
— Dohánytermékek eladása a
kávéházakban. A kir. iáb a múlt héteu

— Siketnémák felvétele. A siket
némák körmöcbányai intézete az 1912—1913
tanévre pályázatot hirdet 15 siketnéma
gyerek felvételére A növendékekért fize
tendő ellátási díj évi 240 korona, mely sze
gény gyermekek szüie'nek elengedtetik.
Bányászok, érdéi zek, valamint bánya- és
erdökinCBtári alkalmazottak gyermekei a
m. kir. pénzügy-, illetve földmiveleBÜgyi
minisztérium által létesített alapítványi he
lyekre ingyen vétetnek fe'. Fe.vétetnek

tartott ülésén kimondotta, hogy a kávé
házakban és vendéglőkben alkalmazott sze
mélyzet által történt nem kincstári dohány
termékek eladásából a büntetőjogi felelősség
a tulajdonost terheli.
— Gondnok-kirendelés. A pozsonyi
ügyvrdi kamara a f. hó 19-án elhunyt dr.
Kaszaniczky Kálmán ügyvédi irodájának
gondnokául dr. Gyapay Ede ügyvédet ren
delte ki.
— Törvény a záróráról. Hir sze
rint a kereskedeimi miniszter mar a legkö
zelebb benyújtja a képviselőháznat: az üz
letek esti zárórájáról és a vasárnapi mun
kaszünet rendezéséről ezóió javaslatokat.
Az uj törvényjavaslat értelmében az esti
8 órai záróra lesz törvényesen megállapítva,
kivéte t csak az élelmiáruüzletek képeznek,
amelyek 9 óráig tarthatók nyitva. A teljes
vasárnapi munkaszünet pedig kiterjesztést
nyer sz egész országra és kivétel csak a
karácsony előtti vasárnap lesz olyformán,
ha a karácsonyt megelőző nap vasárnap,

Az asztal mellett ülve, valami árjegy
zékben lapozgattak. Mikor azonban egy
pillanattal később Katinka váratlanul vissza
jött, az Alice keze ott nyugodott a Fekete
Iván karján, s úgy néztek az egymás sze
mébe önfeledten és szótlanul. Azt mondiák,
vannak pillanatok az életben, melyeknek
fénye kihat egész további életünkre s ha
vannak, úgy bizonyára azok ilyenek. Mikor
két lélek beszél egymással valamit, amit
szóval nem lehetne olyan szépen elmondani.
Katinka egész testében remegve, lélekzetét
visszafojtva, nézte őket.
Ö már tudta, hogy ha azok a nagy
tekete szemek azt fogják mondani: jöjj
velem, Alice elfeledve a szülei házat, a
gazdagságot és büszkeséget, menni fog.
Katinka szótlanul visszavonult, hanem
ezen az estén igen sokáig tanácskozott az
édes atyjával egyedül.
Egy hét múlva elvitték Alicét Buda
pestre egy rokonukhoz. Egy másik hét
múlva pedig Fekete Iván beadta lemondá
sát, mert 8 entkürty valami csekély mulasz
tásért annyira megsértette, hogy mint önér
zetes ember egy percig sem maradhatott
tovább.
Egyet azonban elfelejtett Szentkürty
Tamás, hogy Budapest elég nagy város

ugyan ; de mégis kicsiny ahoz, hogy két,
egymást szerető ember fel ne találja egymást.
Alig pár hét múlva Alice egy könyörgő
levelet irt édes atyjának, melyben bele
egyezését és áldását kéri a Feketével kö
tendő házasságához.
Az áldás és beleegyezés nem késett
ugyao, de azzal a kikötéssel, hogy a szülői
házat kerülje örökre.
Tizenöt boldog évet élt Alice az urá
val, mint egyszerű intézöné. Akkor levél
érkezett tőle, melyben értesíti Katinkát,
hogy az ura hirtelen meghalt, s ö is nagy
boteg s kéri, bogy a kis Katinkát vegye
magához és nevelje fel, mint az édes gyer
mekét.
Néhány nap múlva, miután Alice is
meghalt, egy távoli rokonuk elhozta a kis
lányt a Szentkürty kastélyba.
Igaz ugyan, bogy tizenhat év elég
hosszú idő arra, hogy minden haragot, min
den gyűlöletet kiöljön az ember szivéből,
a büszke Szentkürty család még sem fogadta
szívesen a Fekete Iván gyermekét.
Est az ellenszenvet még csak növelte,
hogy a kis leány semmit sem örökölt az
édes anyjától, hanem egészen az édes apja
hasonmása volt. Mintha csak annak a szel
leme jött volna kisérteni közéjük.

selvemtenyésztési felügyelőség most állapította meg a
selyemgubók 1912. évi beváltási árait. Ezek szeriutaz
l. oszt, gubókat kilograuimoukiul 2 K. 30 ül)., a II.
oszt. 1 K. 60 üli,, a 111. osztályúakat pedig 1 K. 20
fillérért fogják beváltani.
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akkor *i előző vasárnapra is, vagyis két
vasárnapra függesztetik fel a munkaszünet ;
ba azonban a karácsonyt megelőző nap nem
vasárnap, — azkor csak aa előző vasárnap
lesz felfüggesztve a munkaszünet.
_ Kinevezés. A vallás- es köioktatásügyi miniszter Gere Erzsébetet, újbányái
aiiami tanítónői rendes gazdasági ssaatanitónöve nevezte ki es szolgálattételre a
deoreceni I. számú önálló gazdasági nepisko ához csatolta be.
— CsersSsroafl kiosztás- A ki«tesiü magyar
baromtitajia feljavításán a földmiveléeügyi kormány
mar evek óta nemBe baron-titúraask kiosztásával óhajt
segíteni. Kiosztanak : orpinglonokat, pbmatokat, ma
gyar kendermagoa kakasokat, pekingi gácsereker, emdeoi gnuárokat es brocz pulykákat. A kiosztás ősszel
történik. A becseréléskor kakasért es gácsérért 1 — 1
koronát, gúnárért 3 koronát ea három koronát kell
fizetni. A fajbzromfiak kiosztását illető kéréseket a
földmiveléeügyi kormányhoz címezve, a gazdasági fel
ügyelőknél keli beadói.

— Uj Iskolák. Zsarnócza meg ez év
fo.yaman Kei uj iskolát és tanítói lakást
építtet. Az egyiket 15 ezer korona költ
séggé! Zsarnóczateleyen, — a másikát Recistyeváralján, abol a volt korcsmzépüietet
mintegy 9 ezer korona e.öirányzatta, iskolá
nak ea tanítói lakásnak alakíttatja át.
— Uj tanítónő. Az üresedésben volt
csiffari tanítói á lásra egyhangúlag Erimmel
Margit okleveles tanítónő választatott meg.

— A m. kir. állami magriisgáló
állomás hivatalnokai, kiz jelenleg izem ét
tarianak a vidékén, hogy megtudják, kik
árusítanak arankáé heremagvakat, tegnap
sürgős utasítást kaptak, hogy a legszigorub
oan ügyeljenek, miszerint az országba ke
rült silány, kever', csirakeptelen répamagot
ne hozzanak a kereskedők esetleg forga
lomba. A mi kereskedőink is saját ea a
köz érdekelten cselekednének, ha csakis
legelsőrangu cégnél saerzik be a répamag
vakat, amennyiben nem az o c.ó ár nyújt
biztosítékot a mag megbizhatcssgsra nézve,
hanem annak fajazonossaga ea jó csiráképessége adja meg as igazi értéket. — Ezért
a gaadaköaönaeget is figyelmeztetjük, hogy
csakis Olt fedezze répámig szükséglétét,
ahol teljesen mego.zbato magvakat áru
sitanak.
— Uj Biáxkoronás. Az OsztrákMagyar Bank vezetősége e.határoats, hogy
uj szaakorcnasoaat fog kibocsátani. £.z
eihatarosaa oka, hogy a mostani szsikoronas bankókat könnyű hamisítani. Az Osztrak-Msgyar Bank ez deig is több hamis
saaskorouast fedezett fel s azt hiszik ebbői,
hogy meg több hamis száskoronaa van
forgaiomDan. Ezért határoztak el, hogy a
jelenlegi száakoronásokat újakkal fogjak
kicserélni.

Ugyanazok a nagy, sötét szemek, aa
erősen iveit fekete szemödökkel. Magas,
teher hóm ok, hosszúkás szabályos orr éa
keskeny ajak. Mikor megérkezett, aa egész
család kinot meglepetéssel neaett össze.

Pedig a nagy ezernek o yan szomorúan
éa szeretetet esdve néztek szét köstük.
Mikor azonban látta, hogy senknem köse.
ledik szeretettel feléje, hirtelen kiegyenese
dett és büsskén, felvillanó ssemekkel nézett
rajtuk végig. Meg ezt iá az apjától örö
költe.
Szótlanul engedte szobájába vetetni
magát, hová csak a komorna kiaerie el.

Szentkürty Katinka azonban ezen aa
éjjelen hiába próbált elaludni, n.m jött álom
a szemara. A teatvéri szeretet viaskodott
benne a Fekete iránt erzett gyű ö.ettei,
végre az előbbi győzött még is.
Az egész házban csend volt már, mi
kor sietve beosont a kis Katinka szobájába.
£s hogy milyen szomorú órákon ment
kérésziül ez a szegény gyermek, világosan
elárulta az a két könyeaepp, mely ott ra
gyogott a sötét szempillákon.
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▲ motor- és lokomobilkérdés. A
körültekintő gazda már most arra törekszik,
hogy a szükségét gépeket a tavaszra meg
rendelje, mert tudja, hogy azokat máakülörben nem kapná meg kellő időben. Ez
által tehát a gazdánál, a maiomtu'ajconosnál, a kisiparosnál stb. előtérbe nyomul a
kérdés, hogy milyen motort milyen lokomobilt vegyen, mert az olyan üzemerö, amely
drágább, vagy megbízhatatlanul dolgozik,
nagy kellemetlenségeket okos és egy ily
csekélyebo értékű gép vevőjét anysguag is
nagyon érzékenyen érni. így jutunk oda,
bogy a Bachrich •> Társa budapesti cég
kétüteaü C imax nyer olajmo ora ról és lokomobiljairól bessé jünk, msiy cég ebben a
szakmában a legnagyobb és legteljesitöképesebb gyár. A legtöbb földbirtokos és
maiomtulajdonos előtt ismeretesek már a
C im.x motoroz, mert a gépek Magyaror
szág minden sarkába behatolnak és saját
maguknak legjobb reklámjai. További felvilagositásokat éa ajánlatokat költségmentesen
és kötelezettség nélkül ad Bachricb éa
Társi ixo'orgyárfióktelep Budapest, V.,
Szabadság tér 17.

A Dr. Blchter-féle Linlment. Capscomp. (HorgonyFaln-Expeller) igazi,
népszerű háziszerre lett, mely számos est
iádban már évek óta mindig készletben
vau. Hátfájás, csipöfájdalom, fejfájás, kössvény, csuznál stb.-nel a Horgony-Linimenttel való bedörzcölesek mindig fájdalomcsil
lapító hatást idéztek elő ; sőt járványkórnál,
minő : a kolera éa hányóhasfolyás, az altest
nek Horgony-Linimenttel való bedörzeölése
mindig igen jónak bizonyult. Ezen kitűnő
háziezer jó eredménnyel a kaimaztatott bedörzsölésképpen az influenza ellen is és
üvegekben : á 80 fillér, 1 kor. 40 f. ea 2
korona, a legiöob gyógyszertárban kapható,
de bevásárlás alkaimaval tessek határozot
tan : R ebter-féle Horgony-Linimentet (Hor
gon Pain Expellert) kérni, valamint a „Hor
gony1* védjegyre figyelni es csak ereOeti
üveget elfogadni.

Közönség köréből.
Nyilvánít köszönet.
Síinek Ármin úr, Lskerről a Lévai
Izraelita Nöegy.et szegényeinek 5 zsák
burgonyát küldött. Fogadjak nemesen gon
dolkodó jótevő aa egyesület haiaa kőözönétét.

Ősik Adolf

Frommer Ignácné

titkár.

eLxök.

Ea ea a két könycsepp úgy égette a
Szentkürty Katinka leikét, mert érezte,
hogy azt aa ö könyörtelen szívtelensegük
fakasztotta a kis árva szemeiben.
És ebben a pillanatban, mikor rövid
pár perc alatt újra átélte a múltat, ebben
a kis leányban nem látott mást, csak annak
a két embernek az árváját, akiknek egyet
len nagy vétkük csak aa volt csupán, hogy
nagyoL szeretlek egymást.
— Úgy fogom szeretni, mint a saját
gyermekemet — susoga halkan, és az alvó
gyermek fejét gyengéden felemelve, mély
bensöséggel ölelte magához.

A kis leány szemeit felnyitva, riadtan
nézett reá, s majd pedig, miután valószínű
leg aa edea anyjával á modott — mosolyogva
simult hozzá :
— Te vagy as, anyácskám ?
— Igen, én vagyok, kis leányom, as
édes snyád, és bogy szerető éa jó anyád
leszek, a mig élek, úgy segítsen engem az
én jó Istenem 1
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Nyilvánes kSizInat
A bennünket ért mély gyászunk alkal
mából nyilvánított részvétért hálás kössönetünket fejezzük ki.
Garamkovácsi, 1912. márc. hó.

Varaik Mihály áa csaladja.

Nyilvános nyugtázás.
A Lévai Kér. Munkássgyesület farsangi
mulatságán telülfisettek : Ba’hy László, Jó
nás Imre 10—10 bor., Faragó Sámuel, dr.
Halász Vendel 5—5 kor., Németh József,
Őrei Lijos 2—2 -or., Dodek János, Dokupil Nándor, Szabó Sándor, Akáca József,
Matusik Györgyné, Szabó Dávid 1 — 1 kor.,
Konecsny József, Sólya János 60—60 fill.,
Jancsiba István, Suhala István, Kosa János,
Mieovics János, Farkas György, Szabó
Géza 40—40 fill., Pap András 30 fill. A
szives felü'f zetéseket háás köszönettel
nyugtázza az

elnökség.

Közgazdaság.
Az Ellő Magyar Általános Biztosító
Társaság közgyüless. At Első Magyar Álta
lános Biztosító Társaság e hó 16-án, szom
baton délután tartotta gróf Ceokonics Endre
v. b. t. tanácsos elnöklete alatt eaidei ren
des közgyűlését, melyen úgy a főúri világ,
mint a pénzügyi kiválóságok nagyszámmal
vettek részt. Elnök a közgyűlés határozat
képességének megállapítása után meleg sza
vakkal emlékezik meg gróf Zichy Nándor
és Stsnde Károly igazgatósági tagok elhuny
téról és érdemeiket a mai közgyűlés jegy
zőkönyvében örökítik mag. Az igazgatóság
jelentését ormódi Ormódy Vilmos főrend,
vezérigazgató terjesatetta elő, mely szerint
annak daoára, hogy a lefoiyt év üzleti
eredményét a nagymérvű tűzkárok igen
erősen befolyásolták, mégis a társaság ötven
négy érts fennállásának tartama alatt a leg
jobb g»t eredményt mutatta. Az évi mérleg
5,267.482 korona 88 fillér tissta nyereséggel
zárult. Az igazgatóság inditvanyossa, hogy
a jutalékok levonása és a különféle ttrtalexalapok dolá áaa után 3,200.000 korona osz
talékul fizettessék ki, részvényenként 800
korona, mely összeg a rezavenyeseknek
julius e-seje helyett már a hó 18-tól kezdve
fizettetik ki a társaság főpénztáránál. A
közgyűlés a jelentést egyhangúlag tudomásul
vette, as igazgatóság indítványait elfogadta
éa a felmentvenyt úgy as igaagatósagnak,
mint a felügye.öbizuttsagnak megadta és
Bókay János részvényes indítványára az
elnöknek, ormódi Ormódy Vilmos vezér
igazgatónak, a Zormanyaotanácsnak, a vá
lasztmánynak, a fe.ügyeiöbizottságnak éa a
tisztikarnak jegyaököuyvi aöszönetet sza
vazott az élért fenyes eredményért. Jóvá
hagyta továbbá a közgyűlés az igazgatóság
ea a választmány közös elhatározásából
kifolyólag a közhasznú és jótékonysági in
tézetek számára megasavazott adakozásokat,
meiyek az eddigi bőségéé adakozásokat
jóval felülmúlják. Végül egyhangúlag bevá
lasztották a választmányba Gaál Jenő dr.-r,
SsscAenyí Pál grófot, Wenckheim Denes
grófot ea Zichy Aladár grófot, mire a köagyü.éa veget ért. Itt említjük mag, hogy a
közgyűlést követő igazgatósági ülésben Hajduska Albert veaértitkárt aligazgatóvá ne
veztek ki. Eszel as előléptetéssel a társa• ág igaz érdemeket jutalmazott meg, mert
Hajduska Albert kivaló szakember éa régi
érdemes főtisatviselője aa intézetnek.

Lévád piaciárak.
Bovatv.astfi ; Dr. Horváth Gyula rsadórkapitáar.

Búza m.-máasánként 21 kor. — fiit—
21 kor. 80 Kétszeres 18 kor. — fill. 19
kor. — fill. — Ro1( 19 kor. go fill. 19 kor.
80 fii. Árpa 18 kor. 20 fill. 18 kor. 40 fill.
Zab 20 kor. — fill. 21 kor. — fill.
Kukorica 19 kor. 20 fill. 19 kor. 80 fill.
— Lencse 44 kor. — fill. kor. 45 — fill. —
Bab 31 kor. 20 fill. 32 sor. — fill. —
Köles 13 kor. — fill. 14 kor. — fill.
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Ginzinger Mik'óí
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Pcterke Ziötia
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Eladó ház.
Léván Simor-utoza sarkán levő
Máriássy-féle ház 24.000 koronáért
eladó. — Bővebbet Szikla Gézáne
Zágráb. Preradovits-utca 28. szám.

Iccés korcsmárost
keresek Csata községben levő
kor smáni részére.
---Halász Gábor Csata.

CsászárftLrd.ő •

A halál ok i

Tüdögümők r

Tüdögümökór
Gutxüés
Tüdőgümökór

Nyilttér.

Eladó ház telkek.
i

' 0'

•

•0

ja, wM, jmzuU cóomaaoi
/movL /ixa^ea/uAL /z>
CXatLteÁn«A//n£A>wOa^

Kohári ntcza 52-ik házszám alatt, a
vöt Sz kmári kert helyiségnek két
része házak építésére akár egészben
akár parczel'ázva szabadkézből e adó.

Bővebb felvilágosítással s óinál a
tulajdonos a helyszínen.

^cÁénicvEcvn. zoU&XtuvV

adowiat &£•&&/.

Tisztelettel

Eller János

vendéglős.

57/1912 végr. mám.

Árverési hirdetmény.
ZUP xO
xJtaXwUvnM/

M O LL-F ELE
lsf.idlitzfporu
Enyhe, oldó háziszer n>in<iazoknak, kik emeszté’
zavarokban és as illő életmód eg’ébb kovrtk z
menyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ara 2 korona
Vidéki győgysz- rtarakbaxi kérjük
készítményéit.

lh4.oll

M O LL- F ÉLE~J
~SOS -BORSZ E-ZJ

bedörzsölés,

Kraft Károly újbányái ügyvéd álfal képviselt
Szénasfalu község javára 350 korona és jár. erejéig
az újbányái kir. járásbíróság 1911. V. 203/2. számú
végzése köveik zteben Szénásfalun 1911. október hó
30 án foganatosított biztosítási végrehajtás alkalmával
lefoglalt es 670 koiouára becsült s gyalupad, malom*
kerek-k, varrógépek, bicikli, sertések stb.-ből álló ingó
ságokra a kielégítési végrehajtás, illetve árverés as
újbányái kir. járásbíróság 1911. Sp. I. 284 5. számú
végzetével elrendeltetvén, as árveresnek a helyszínén
Szenásfalu községben az alperes által bérben bír,
malombau leendő fogauatositasára 177 koroua 05 fii1,
töke, ennek 1912. feb nár 15 tői járó ó°e kamatait
80U korona óvadékösszeg, 34 koroua 37 fiil. eddigi és
a még felmerülendő költségek, valamint az esetleges
többi foglaltatok követelése erejéig is leendő foganatogitáskra 1912. évi március ho 28 ik napjának dél*
utáni 3 Óráját tűzöm ki és ahhoz a venni staL de Ho
zókat ezenuel oly értesítéssel hívom meg, bogy r z
ériutett ingóságok a legtöbbet ígérőnek keszpéusfizetes
mellett — szükség esetén becsárou alól ia el fognak
adatni.
Újbánya, 1912. évi marcz. ho 17 napján.

Lukács M. k s a
kir. bir. végrehajtó.

■ elismert, régi ióbirnevü háziaséi
*Z aggatta és bűiéiből szánn i zó
Í mindennemű bet* gs-g k ellen.

96/1912. hagy. szám.

Árverési hirdetmény.
A C-iepreghy Józiefoó Sebeatényi Mária
volt lévai lakos hagyatékáhoi tartoió • a
lévai 1004. n. tjkvbeo A + 1. sorszám
alatt foglalt 442. hr. es. tehermentes bel.
telek és 385. ösar. ez. házat, a lévai kir.
járásbíróság mint hagyatéki bíróságnak 1912,
ö. 58,3. sz. megbízó végzése folytán, —

Léván, 1912. évi aprU hó 10-ik
napján délelőtt 10 órakor a kir. köz
jegyzői irodában megtartandó nyilvános
árverésen a legtöbbet ígérő vevőnek aa
alábbi föltételek alatt az 1881. évi LX. t.
c. 144. §-a és a Végr. novella értelmében
el fogom adni.

es téli gyógyhely a
magy.r irgalmasrend tulajdona. Ei.ör»ngu
Árterén föltételek:
Kenes hewizü gyógyfürdő; mod'rn beren
dezésű gőzfürdő, aenyelmes iszapfürdők,
1. Kikiáltási ár — a kifizetendő hagyományok
iszapborogatások, uszodák, kü ön hö.gyek és összegére való tekintettel — 4200 korona, melyen alól
beltelek el nem adható.
urak részere, Török-, kö- és márványfür- a háa2.és Árverelui
szándékozók tartoznak a kiki
dök : höleg-, szénsavas- es villamosvizfür- áltási ár lue/o-at készpénzben vagy az 1881. évi
dők. A fürdők kitűnő eredménnyel használ LX, t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított
tatnak főleg csuzos bantalmaknal és ideg és az 1881. évi 3333. számú I. M. R. 8. §-ában
kijelölt ovadékképes értékpapírban a
ki üldött
bajok ellen ÍVÓ kúra és légzőszervek burutos kézéhez
letenni vagy as 1881. évi LX. t. ez. 170 $-a
eseteiben a testi pangásoknál 200 kényelmes érteimében a bánatpénznek a bíróságnál történt
lakószoba. Szolid kezelés, jutányos árak. | előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
Gyógy és zenedij nincs. Prospektust ingyen , vényt átsző gáltatni, mely kötelezettség alól csak a
V'bn. 21. §-ában megnevezettek vaunak felmentve.
éa bérmentve küld
3. Azon árvereiö, a ki a kikiáltási árnál msga-

Az igazgatóság.
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8ahb igeretet tett, ha többet ígérni senki sem akar,
köteles nyomban a kikiáltási ar százaléka szerint
szeriut megállapított bánatpénzt az általa ígért ár
ugyanannyi százalékáig kiegésziteii, mert La esen
kötelezettségének eleget nem tesz, ígérete figyelmen
kívül marad es a haladéktalanul folytatandó árverésben többé lésat nem vehet.
4 A vevő köteles a vételárat három egyenlő
részben es pedig aa elsőt aa árverés napjától számított
30 nap aiatt, a másodikat ugyanazon naptól számított
f.O nap aiatt, a harmadikat u. a. naptól számított 9J
nap alatt, mindeu egyes vételári résziét utáu az árve
rés napjától járó ő°0 kamatokkal együtt az 1881. évi
39415. számú 5. m. rendeletben előirt módon a lévai
kir. adóhivatal mint bini ietétpénztárnal lefizetni. A
bánatpénz az utolsó részletbe számittatik be.
5. A vevő köteles az általa megvett ingatlant
terhe ö es az ázverés napját kovetöleg esedékes adó
kat es átruházási illetéket viselni és a megvett épü
letet valamely hazai biztosító intézetnél tözkar ellen
biztosiam.
6. A vevő a megvett ingatlan birtokába az árve
rés jogerőre emeikedese napjau lép és annak haszna
es terhei azon naptól öt illetik,
7. A vevő részére a vételi bizonyítvány csak
azon esetben adatik k>, ha az árverés ellen aa árverés
napjától számított 8 nap alatt előterjesztés vagy 15
nap aia t a Vegr. novella 27. | ának megfelelő utóajaulat uem tétetett.
8. A tulajdonjog bekebelezése vevő javára, a
vételár es kamatainak teljes lefizetése után, hivatalból
rendeltetik el s annak foganatosítása iránt a telek
könyvi hatóságot a hagyatéki bíróság keresi meg.
9. A mennyiben vevő ezeu árverési föltételek
barme>yikenek a kitűzött időben eleget nem teune,
bánatpénzét elveszti es a biióság hivatalból rendel
újabb árverést a muiasatsst elkövetett első vevő ki
zárásával.
10. Ezen árverési föltételek a hivatalos órák alatt
a kiküldöttnél megtekinthetők.
A hirdetmény éa föltételek gy példánya a bíró
ság hirdeesi tábltjara kifüggesztendő a kitüggeaztés
végett Léva r. t. város polgármesterének megküldendő,
továbbá a Levau megjelenő ,Bars*, „Lovaí őralló* és
9Lévai Uiriap* eimü helyi lapokban két iaben közzé
teendő s az a.'Veres a hirdetméuyn- k a bíróság hirde
tési tábláján történt kitüggeeitésétől számított 15 nap
előtt nem foganatosítható.
Kelt Léván, 1912. március hó 19-én.

Belesik László
kir. közjegyző,
mint bírói kiküldött.

— Ú zletmegnyitás.

Eredeti üvog ara kor. 2

Kapható minden gyoivizertarbaz
Márt

és dro|oriábaa.

cwta

Föszétküldasi hely MOLL A. gyógyszerész
Cs. kir. ndv. szállító, Becs, I. Tuscbbnen 9.

417—912,

Hirdetmény.
Utóajánlat folytán az óborai
perecvizl malomra. 1812.
április hó 1 re uj árverés tűzetik ki.
Óbars, 1912. marc. 22

Pauil Ferenc s. k.
körjegyiő.

Hajló István s. k.
bíró.

FISCHER NATAL
ruhatelepe
LÉVÁN, (Kazinczi-utcza 3. házban).
Újonnan berendezett ruhatelepében szép és elegáns

férfi és gyermekruhák, úgyszintén női felöltök nagy
választékban, jutányos árban kaphatók.
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Eladó ház.
Léván Kálnai utcza 22 számú
ház, a vasúthoz vezető főforgalmú

utou szabad kézből eladó — Van
benne 3 külön lakás 1 két Bzobás és
2 egy egy szobás mellékhelyiségekkel,
kerttel és tágas udvarral, — Bővebben
értekezni lehet ugyanott a házban.

legjobb mosószer
Washall Company Wien
II.Kurxbauérgasse

3.

W Uj bérkocsi.
Tisztelettel értesitem a n. é. közön
séget, hogy u j bérkocsi
vállalatot létesítettem. — A közönség
nagybecBŰ megrendeléseit kérve
tisztelettel

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy eddig
Szepesi utcza 1. szám alatt lévő
gépjavító és lakatos műhelyemet
■■
- •

»i
|

M
tó
=--- --= JBáti utcza 2. szám Q Heimann Mór Léva, Szepesi-utca 4.
alá helyeztem át, a volt Knapp Z.igmond-féle műhelybe, amelyet

A

megvásároltam s ott mindenféle gazdasági
mérlegek javítását, villanycsengö szerelését,
vágó lakatos munkát a legpontosabban
készíteni.
Kérve a n. é. közönség szives pártfogását,

ií
I

gépek, varrógépek, kerékpár,
valamint minden e szakba
és legjutányosabban fogom

L’j
[fj

fai
maradtam kész szolgálattal

M

MORDINYI LAJOS

rj

oki. gépész.

M

ro Tanonc felvétetik.

A mesterdalnok.
Czipőm szép és tökéletes,
Benne járni élvezetes,
Mert ha cipőt szegzek, varrók,
Rxjt’ van

vizsgázott mérlagjavltó és lakatos.
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LAUFER BÉLA szobafestő
LÉVA, Honvéd utcza 28. szám.

Elvállal
a. „Megváltás" című m. -kiír. szabadalm
poloskairtó ezerrel

jótállás mellett
magánlakások, szállodák és intézetek tisztítását, vala

mint

falakból,

MF

fa-

és

kárpitozott

poloska irtását.

bútorokból

a

“W

E szer ma már az ország szállodásai és vendéglősei körében
általánosan közkedvelt szer, nemcsak a poloskát, hanem annak
petéit örökre kipusztitja.

Értesítés!
Van szerencsém a n. é. közönséget érte
síteni, hogy __ ----------

tej elárusít ás ómat
f é. április hó 1-től Léván, Kazinczy utcza 5 sz a.

Friedmann Zsigmondnénak adom át,, mely
azt továbbra is úgy. mint eddig, eredeti töltés
és dugaszolással fogja árusítani.
Az eredeti zárammal ellátott tejért mindenkor
a teljes szavatosságot vállalom.

Midőn az eddig irántam tanúsított szi
ves bizalmat köszönöm, kérem azt elárusí
tómra is átruházni és maradok
kiváló tisztelettel
ifj. Szobotka Dezső.

kaucsuk sarok.
Képviselőt, —
esetleg bizományi raktár vezetésére
alkalmas egyént kereB előkelő motor
gyár, magas jutalék mellett, Motoros
cséplőszerel vények eladásával foglal
kozók előnyben részesülnek. Ajánlato
kat .biztos jövő44 jeligére e lap kiadó== hivatala közvetít, ==

T ejcsarnok megnyitás!
Van szernncsém a n. é. közönség szives tudomá
sára hozni, hogy f. évi április hó 1 én Léván, Kazinczy -

utcza 5. szám alatt ------

--

-

-'

----

tej- és kávécsarnokot
nyitok, melyben ifj. Szobotka Dezső ur hontvarsányi
gazdaságának tejterméBét eredeti töltés és dugaazo
lássál fogom árusitani.
Azonkívül kapható minden időben friss és kitűnő
minőségű tea- és fözővaj, továbbá túró, tejfel, tejszín,
tojás és mindennemű tejtermékek.

Midőn a n. é. közönség szives támogatását
kérem, maradok
kiváló tisztelettel

Friedmann Zsigmondné.
Tej rendelményeket már is elfogadok Eötvösutcza
1. sz. a. lakásomon.

1912. március 24

A

B

a

7

7

9
4 4'

Védjegy: „Horgony".

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

egy rógjónak bizonyult háziszer, mely már
sok.év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult
koszvénynél, osüznál és meghűléseknél.
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el.
mely a „Horgony" védjegy gyei és a Richter
cégjegyzéssel eUátott dobozba van csomarlva. Ára üvegekben K —.80, K 1 40 és
2— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József
gyógyszerésznél, Budapest.

Dl Richter jyitfszirtin íz „Arany oroszlánhoz'',
Prágában,

Elisabethstras.se 5 neu.

WEINBERGER ZSIGMOND Léva
-

= magnagykereslzeíö.

.-

Ajánlatok azonnali szállításra:
Lóhere legfinomabb arankamentes államilag ólomzárolt zsákokban

.

220 kor.

Lóhere legfinomabb arankamentességre tisztítva ólomzár nélkül

.

200

„

Luczerna legfinomabb arankamentes államilag ólomzárolt zsákokban

160

„

Luczerna legfinomabb arankamentességre tisztítva ólomzár nélkül

150

„

Takarmány

.

répa eredeti quedlinburgi

a termelő eredeti ólomzárával ellátva
„AZ 0LLA“
szakorvosok
által meg#
vizsgálva és .
legjobbnak
minősítve
van.
|
Két évi jót-l
állás.
Ára |
tucatonként,
é.-, ö és
10. áorona]

JoLLA''
GUMMI

u különlegesség.
■ A tudomány maii
állása szerint 1
bebizonyított A
legjobb létezö^^
1 Gummi
óvszer. JK M

Az
.OLLAtöbb mint
200 orvot
által légmegbízha-.
tóbbnak van
ajánlva.
Kapható az
ország min'len gyógyszertára ran
ti jobb dro
gériákba.

Sájga buzzok............................................................

210 kor.

Vörös mamuth............................................................

210

„

Sárga olajbogyó............................................................

210

„

Takarmány répa külföldi vegyes..............................
bükköny teljesen tiszta árpa

Vető

200 kor.

és zabmentes

Vető bükköny 10 — 15% árpa vagy zabbal

,

.

28

*

.

Valamint mindennemű gazdasági vető
magot a legolcsóbb napi áron.

Követelje azonban hogy a szállítója önnek esakis
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb
értékű silány utánzatot mint rép oly jót* feldicsérni'
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti
propaganda reklámot ingyen küld az

„OLLA“ enmminar Wien. B 437 Fraterstrasse 57
Kapható Léván: KNAPP l. drogériájában
és P1CK EDE illatsieréseül etében.

Köhögés
' rekodttég, kaiarut és elnyalkodás-,
görcs- és hörghurut ellen né vásá.á
roljon mást, mint a finomirü

| *$T'MellCaramellet
a „Három fenyőivel
orv08°k ós magároUUwO aoktól tzármazó bizonyit'1
vány igazolja « biztos
eredményt. Csomagokban 20 és 40
fill. Dobozban 60 fillér. Kapható:
j Dezseri Bolemann gyógyszertárában
és Knapp Ignácz drogériájában
—
Léván. ~
AAITA

?
j)

SvS

$
0
0
0
§
0
0
0
0

KNAPP DÁVID

0

mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára
Telefon szám - 33.

.

LÉVAN.

_

Telefon szám : 33.

0
(Ü
0
Hazai gyártmányú gépek:------0
Vi ágLiiü
Legjobb minőségű
0
jutányos árakban. —
télé gőzcséplő készletek.
léle motorok miuden 0
nagyságban, valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.
5
Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára épült
házamban nagy választékú
állandó gépkiállítás van berendezve.

..BAPID' lánczos kutak ..Alfa Separator" tej és
vajgazdasági gépek. —
takarmánykamrák
elkészítése és felállítása
Hofherr és
Schrantz
Ganz

A 6)^3 p
XX’XéH-'
\

A Budapesti Asztalos
Ipartestület védnöksége alatt allé

BÚTORCSARNOK
és tiitelszö'vetlcezet
az Oroz. Közp. Hitelszövetkezet tagja, 12 éYC fennáll
felhívja a n. é. butorvásárló közönség figyelmét, a

VIII., József körút 28. (Bérkocsls-u. sarok), valamint
IV. kér, Ferenciek-tere 1. sz. (Királyi bérpalota)
újonnan átalakított helyiségeiben rendezett

lakásberendezés! kiállítás

1

megtekintésére, raktárunk mely a legnagyobb az országban, a
legegyszerűbbtől, a legnagyszerűbb kivitelű, művészek álta ter
vezett és szakbizottság által felülvizsgált bútorokból ál.

Teljes lakásberendezéseket művészi
=2 tervek szerint készítünk, ---- —

minden darab jótállás mellett adatik el.

Főraktár: Engel József és Fia, Léva

B

8

JL

K

1912. március 24.

8

Első magyar általános biztositó társaság, Budapesten
I. Tűz-, szállítmány, jég- és betores-biztositási üzlet.

ék.‘ííMln’^Stott rtú

to.ét.1úvón.

Jövedelmi adó és bélyegilletékek.................................................
Postabérek
■
...........................................................
Adakozások közhasznú célokra . . . ■ • ’ ’ : ‘ ‘ ‘ ’
A tüzbiztositási üzletet terhelő igazgatási költségek . . . •
Behajthatatlan követelések leírása ... . •••.’. ’ iLoi
A következő évek készpénz-dijtartaléka a v iszontlliztositott
rész levonása után és minden megterhelés nélkül . - •
II. Szállítmánybiztosítás.
989-76
Kifizetett károk és költség< k
. . • ■ ■ - ■ •
levonva a viszontbiztosítási károk és költsjrJ^^JjJ
Függőben maradt károk tartaléka . . . . . ■ • • • ; •
Szerzési és igazg. költséges a viszontb. rész utáni hevétől lovon.
A következő évek készpénz-dijtartaléka a viszontbiztosított
rész levonása után és minden megterhelés nélkül . ■ ■
III. Jégbiztosítás.
Kifizetett károk és költségek . . • • - • • ■ 1
levonva viszontbiztosított károk és költségek
.i.M.i-I -■
Függőben maradt károk tartaléka . . . • • •
’
Szerzési és igazg. költségek a viszontb. rész utáni bevétel levon.
Bélvegilletékek..................................................................................
Beh íjthatatlan követelések leírása
. . . . . . •
A folvó évben lejárt több éves jégbiztosítások esedékes tart.
A következő évek készpénz-dijtartaléka..................................
IV. Betörésbiztositás.
Kifizetett károk és költségek . . .. . . . • levonva viszontbiztosított károk és koltségH^^^tJi^í
Függőben maradt károk tartaléka........................
Szerzési és igazg. költségek a viszontb. rész utáni bevétel levon.
A következő évek készpénz-dijtartaléka a viszontbiz.tositott
rész levonása után és minden megterhelés nélkül . . .

06
12
47

11.084,764 64

234,169 67

1.909,59! 44
76
30
03

529,025 09

420,000|

1911 évi nyereség

|

korona

40.758,715 64

Tisztviselők és szolgák nyugdíjalapján k ói lékei:

2.200,000 —

780.750 .54 333 3 <

8.085,083 83

„Ormódi Ormody Amélie alapítványa14 értékei:
50,600 kor Kisbirtokosok or-zágos föld
hitelintézet 4l,,"l,-os zálogl....................... á
Átmeneti kamatok.......................................

97 50

49,335 —
379 'h>

49,714 ■X)

Első magyar általános biztosító társaság „Tűzoltók segélyalapja44 értékel,
letétben a ni. k r. állampénztárban...................
Átmem-ti kamatok..........................................................
Ia-bz niitolt váltók..........................................................
Társasági házak . .
...... 1
vi iKnrain i/ ni? I a) Pénzkészlet és innradványok a képvisel bégeknél
KMÖntíle adö-ok , w
Mn?.„k Wl.e„n
* MtanukníSl
. .
égbíztositási osztái\ folyószáii.l.ui.........................................................................
Központi pénzkészlet.................................................................................................

|

69,857
479.754
1.ÍMX.' 2"
2.611'OH
2.604. Od
1.35ii.lX<
73.7 .5
274,516

24.582,291 45

100,000 —
69,410 76
67,674 43

418,966

287,085 19

78

1.787,540 77
1 6.671 71

2.228,179 29

420.001

186,82 44
15,3. k 11

621,62(1 55

2.108.69-1 14
186,8.57: 26

2.215,551 40

TEHER.
|

korona

fill.

Részvényalaptőko : teljesen befizetett 8000 egész részvény á 2000 korona ős
8.000,000
teljesen befizetett 2000 fél részvény á 1000 korona........................................
8.000,000
Nvereméiiytarta.ék...............................................................................
10.813.114 89
Külön tartalék*.........................................................................................
2.000,(XX)
Jégbiztositási külön tartalék.................................. • • • • ■ • •
Ké-zpénzdijtarta ék a viszontbiztosított rész levonásával és
minden megterhelés nélkül:
a) tüzbiztositási díjtartalék............................................
b) szállítmánybiztosítási díjtartalék..............................
oi jégbiztositási díjtartalék............................................
13.040,674 37
d) belörésbiztositási díjtartalék..............................
Függő károk tartaléka:
a) tüzbiztositási függő károk tartaléka.........................
b) szállítmánybiztosítási lAggő károk tartaléka . . .
0) jégbiztositási függő károk tartaléka.........................
699.39 73
d) l etörésbiztositási függő károk tartaléka .
■
148.501 94
Különféle hitelezők.....................................................................
3 025 —
Előbbi évekről eddig fel nem vett osztalékok.........................
8.042,615 87
Tisztviselők és szolgák nyugdíjalapja**.......................................
Különféle als ok :
5410.000-—
a’ Első magyar általános biztosító társaság „Félsz izados alap
200,000 —
Dl Első magvar általános biztosító társaság „l.évay-alap“
0) Első magyar általános bizUmi.ó társaság „Ezredéves ala
pilvány"....................................................................................
dl Ormody Vilmos-alap
...........................................................
e) Ormódi Ormody Amélie alapítványa . .........................
f) Első magyar általános biztosító társaság „Tűzoltók segély
1.O2O.42C 07
alapja*.....................................................................
_, 2.078 471 se
Életbiztosítási osztály folyószámlán........................................
3.530,010 21
1911. é'‘.n^^d"fi,r1;oZ2AjArúi^o|;1<ai 11 549 086 kor 76 fillérre emelkedik.
•• A matl.emalikai mérlegben szereplő külön alappal, valamint
I 52.371.268 06
idol hozzájárulással 3.600,208 kor. 67 fillérre emelkedik.

Értékpapírok és pénzintézeteknél elhelyező t tőkék:
külön kimutatás szerint..................................

11.984.764 64
612,762 17

december 31-én
fill.

| fill.

• K 7.500,090. - tavalyi dijtar.alék ellenében.

ysíctiiiid

VAGYON.

korona

fill-

11.984,764 64

levonva: törlesztett dijak . . 2-914,733’43
„
viszontbiztosítási dijakTJ^SJOo 3^10^892^9^^^
Az 1910. évbon függőben mar;íd^<Sroktartalóka . ••
II. SzállitmAnybiztositás.
Az 1910. évről áthozott készpénz-díjtartalék
a viszontbiztosított rész levonása után es
minden megterhelés nélkül . . . • • • • • ’ofl2,nA
Szállltmánybizt. után bevett dijak és illetékek 868,-87 09
levonva: törlesztett dijak . • • 12,»A>’47
o7<;.qq
„
viszontbiztosítási dijak^j8bJj4(U<<^ 298^80^3^
Az 1910. évben függőbon maradt karok tartaléka . .•
III. Jégbiztosítás.
|
Az 1910. évről áthozott készpénz-díjtartalék.........................
Jégbiztosítások után bevett készpénzdijak
o„-nn..ft0
és illetékek................................... • • •
4.807,U01
levonva: törlesztett dijak . . • 474,.»38 85
„
viszontbiztosítási <i• í
Az 1910. évben függőben maradt karok tartaléka . .
IV. Botorésbiztositás.
Az 1910. évről áthozott készpénz díjtartalék
a viszontbiztosított rósz levonása után és
minden megterhelés nélkül ..................................................
Betörésbiztositások után bevett készpénzdijak és illetékek
..... • • • • 4->8,918 43
levonva: törlesztett dijak . . •
viszontbiztosítási
___2^—
Az 1910. évben függőben maradt károk tartaléka . .
V. Egyéb bevételek.
Szelvény-, takarékp., váltó- és egyéb kamatok, valamint
árfolyamnyereség eladott érték; apirok stb. után . .
Társasági házak tiszta jövedelme........................................

8.53O.O1O 21
29.9O9.733l XX

2.200,000 kor. Ki-birtokosok or-zágn< föld
100hitelintézete 5"o- s záloglevél
. . á
45 drb Pesti hazai e sö takar- kpénztári
részvény
.................................................. á 17.850’—
Átmeneti kamatok.......................................

korona

I. Tüzbiztositáa.
mi.
Az 1910. évről áthozott készpénz-díjtartalék
a viszontbiztosított rész levonása után és
,
minden megterhelés nélkül. . . . .........................
Tűzbiztosítások után bevett dijak és ille"g2 977 688’40

19 979 <115’9 ’

L Tűzbiztosítás.

bevételek.

január l-töl december 31-ii

ftL^nBflvpdik évi zárszámla 191
KIADÁSOK,

57
22
72
—
5X
07
97
46

52 371.21.x 06

II. Életbiztosítási üzlet.
KIADÁSOK.

Visszaváltott kötvényekért...................
Halálesetek után kifizetett kárösszeg
Lejárt kiházasitási tőkékért ....
KiházAsit. biztosításoknál haláleset köveik, dija isszatériiés .
Függőben levő károk és dljvisszatéritések tart
Függőben levő kiházasitási tőkék tartaléka
Évjáradékokért................................................
Bélyegekért....................................................
Irodai bér. postadijak, nyomtatványok, utiTiszti fizetések..................................
Adóért................................................
Orvosi dijakért.................................
Szerzési és dijbehnjtási költségek
Behajthatatlan tartozások leírása .
Kisorsolt biztosítások tartaléka . ,
Díjtartalék ez év vegén
1911. évi nyereség

BEVÉTELEK.

I január l-töl december 31-iq.

Nagyvenkihncedik évi
kor.-na
2 ox< I.H79
4.9* 9.I1O
4.3M 3:1
88,8. 3

'dl.

1.126,788
56".7'«
452.893
14.xu.2XU
354.676
49.25Ő
227,7'1.5
1.866.607
48.240
6.000
151.1X3.576
1.737.X72

01
14
47
65
tat
43
42
5.5
7X
—
36
67

81
i.'i
v5

fin
korona
: 139.467 022 10

A múlt évből áthozott díjtartalék..................................
Befolyt dijak: ez évben kiállított kötvények után . .
az előbbi években kiállított kötvények után . . •

85
54
96

a biztosított tőke emelésére fordított nyeremények

28
13

Illetékek............................................
Levonta: törölt kötvények és díj
nyugták ........................
viszontbiztosítási dijak

1.540,594 K 64 f
1 •» 5.1X1
5X „
—■———

•_2

Kamatjövedelem ..........................................................................
Múlt évi függőben volt károk éa dijvlsszatórésck tartaléka

44

Múlt évi függőben volt kiházasitási tökök tartaléka

.

23.602,2 1 91
6.610,733 4'

91«r86 -5

.

j i7o.5*-8.:;7ti 0

VAGYON

Mérlegazámla 91. december 31-én.

Éitékpaplmk és pénzintézeteknél elhelyezett tőkén
külön kimutatás szerint . ...................................
Túlélési csoportok értékpapírjai:
132.700 kor. n. é. magyar kir. 4%-os koronajáradék 90 kor. 50 fill
Átmeneti kamatok
................................................
Ji-lzálog-kölesönök........................................... .... ....................................................
Kötvény-kölesönök............................................... . ' *.......................................
Viszontblzt. kötvény-kölesönök
* ’ * ’ ' ’ ’ *
A központ tartozása folyószámlán...................................... * ’ *
Vezér- és főügynökségük éa mások tartozásai . . . ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’

korona

1 81.837,211 38
120,098
1.109.1X7
515.01 <»
15 6.1 7X14
1'6
1018,474
5.025,331

TEHER.
korona

fill.

50
32

97
98
41

Díjtartalék........................................................................... i
levonva a viszontbiztosítási díjtartalékot . . .
Biztossági alap................................................................
Kiházasitási tőkék nyereménye..................................
Függőben levő károk és dljvisszatéritések tartaléka
Függőben levő kiházasitási tőkék tartaléka . . .
Túlélési csoportok számlája.......................................
Előre fizetett dijak..........................................................
Fel nem vett nyeremények 1910. évről....................
Kisorsolt biztosítások tartaléka..................................
Viszontbiztosító intézetek és mások követelései

| fill.

3

1911. évi nyereség......................................................

156.806,M» 56

Értékpapírok és pénzintézeteknél elhelyezett tőkék
Az elemi ágazatok mérlege szerint
Az életbiztosítási ágazatok mérlege szerint

összesen. . .
t) Értékpapírok:
Záloglevelek
Községi kötvén, ok..................................
Járadékok és államilag biztosított vasúti kötvények
hülöiuélc egyéb ér-ikpapiros ...
.
,
b) Pénzintézeteknél elhelyezett tőkék

K
K

40.758,715’64
181.887.211 38

K

1 2.590.927 (2

K

128.188,509-10
2.118,785’—
15.874,309’11
4.457,840 —

K
K
K

tlüdapest, 1911. decembor hó 81-ért.
Steiner Janó, életbiztosítási könyvvezető.
Az igazgatóság:
Ba ahan Adolf,
ttaj ta Jótaef,
báró
W...C
bíró Harkányi
LM.16
'
zar-zám) .k.u és mérlegeket megvizsgálván, azokat a törvényben
BÓdi.|>™is’ 1“ n.'lirc“n. íó 1 “5 n,ogh“Ur"'"u "l'"k '“rlnt kö»«nlu>kn..k é. «„k ejyj MM.lt » «P M
segédkönyvek ki teljese n megégj őzöknek találtuk
•»-*•
A lilugyilo biiottifg;
Berzeviczy Albert,
Burohu-d-B.l.vk,, Konrid,
TitaM.
Mr6 R»d.án..k, G...,
b„d u.ohtrit. X.lgmon.l

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván.

