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kítani a vidéki hirlapirodalmat, egy
öntetűvé fogja tenni vérkeringését úgy,
(K.) A felsőmsgyarországi iiők és hogy szavát meghalljak majd kis körén
hírlapírók szövetségének ma egy hete kívül is, s az általa propagált eszmék
Iiílón megtartott alakuló gyűlése tett és gondolatok az eddiginél sokkal na
arról bizonyságot, hogy a magyar gyobb támaszt fognak találni a nagy
állam, a magyar nemzet és kultúra I és egységes szervezetben.
érdekében mily nagy szükség volt
A vidéki hírlapirodalomnak első és
arra, hogy az irók és ujságirók szö i főkölelessége ugyan, hogy városának
vetsége itt, Felsőmagyarországon a és vármegyéjének önzetlen és kitartó
nemzetiségi áramlat közepette meg szószólója, a helyi speciális érdekek
alakuljon. Jól esett lelkűnknek látni elszánt védelmezője legyen, miodazazt a mindenfelől megnyilvánuló msleg által a vidéki hírlapirodalom szárnyán
érdeklődést, mely ezt az alakulást ki világgá röpített nemes eszmék és gon
sérte. Ali magunk is szinte meglepetve dolatok kell, hogy az egész egyetemes
néztünk össze, hogy ime, mily szép társadalom közkincsévé váljanak, bogy
számban vagyunk harcosok, kik tolal | megtermékenyítve mindenütt jó és
a kezünkben szegődtünk a nyilvánosság I nemes gyümölcsöket teremjenek.
' Ily értelemben lógván fel hirlapszolgálatába és mégis alig tudtunk
irói hivatásunkat, kertésznek tartjuk a
egymásról.
A közügyek szolgálatában, a ma sajtót, amely nem hagy semmi szép
gyar nemzeti állameszme és kultúra gondolatot még születése előtt elcsenediadaláért egész vonalon állandóan és vészedni, hanem úgy a helyiérdekű
mesébe illő önfeláldozással végeztük eszméket, mint a közélet terén az
a reánk bízott harcot, de a jobb szárny életrevaló gondolatokat éleszti s ápol
alig tudott valamit a balról s viszont, ja, fattyúhajtásait pedig kíméletlenül
mert hiányzott a vezérkar, az össze irtja, tekintet nélkül a különleges,
kötő kapocs. Éppen ezért is sok és je egyéni kultuszra.
A szövetség alakulását másodsorban
les tehetség nyomtalanul elveszett a
küzdelemben, letűnt a iehér harcme azért tartottuk szükségesnek, hogy
zőről, mint a kis patak, amelyet el : megtisztítsuk önmagunkat. Tagadbanyel a sivatag száraz, szomjas homokja. I tatlan, hogy sok hívatlan elem keve
És viszont hányszor kellett megdöb redett közénk, kik nem a közügynek,
benve látnunk olyanok felülkerekedé- de egyeseknek állottak szolgálatába,
sét, kik hasonlatosak azokhoz a rab s mint a szegődött cseléd hizeleg urá
lókhoz, kik a harcot csak azért sze nak a nagyobb koncért és személyi
retik, hogy benne vígan és veszély kultuszt űzve félrevezetik az igazságot
nélkül kielégíthessék rablási vágyukat. és megtévesztik a közvéleményt, ta
És bár a hírlapirodalom szárnyakat ad gadhatatlan, hogy sokau vannak az
az eszméknek, sajnálattal kellett nem irók között, kiknek az irodalom leg
egy ízben konstatálnunk, bogy hány hasznosabb irányzata az, amit csengő
szor kapott szárnyra a duóvá és gyom, arany ra válthatnak be .' mindazáltal jól
s hányszor íertŐztette meg a maga esett látni, hogy még nem veszett ki
erkölcstelen irányzatával a hírlapiro a lelkek nemes idealizmusa egészen.
dalomnak különösen azt a részét, A társadalom látta és megismerhette
amely mindig a szenzációt hsjháseza. munkásait, akik, mint a nagy nyilvá
íme, a szövetség eszmeje összehozta nosság szolgai, önzetlenül és fáradha
az együttérzőket. A harcosok egybe tatlanul végzik nemes hivatásukat.
gyűltek, hogy védő- éB dacszövetséget Ezekből álljon kizárólag a szövetség,
kössenek a szép, jó és igaz védelmére. mely vésse pecsétébe címerül ezt a
Különösen fontos ez a vidéki lirlsp- jelsiót: Bicsület és Igazság. Aki nem
irodalomra nézve, amely a: ük körén akar ennek a zászlója alatt harcolni,
kívül alig tudott érvényesülni, amelyet az nem érdemli meg a magyar iró
leginkább meglepett az újságírás nevet, azt zárjuk ki kebelünkből, hogy
igy megtisztulva, a vidéki hírlapiroda
parazitáinak hada.
lomnak tekintélyt és elismerést bizto
A szövetség megalakult és mi bi
zalommal nézünk a jövendőbe, mert sítsunk minden vonalon.
Örömünkre szolgál, hogy ily érte
látjuk, hogy a vidéki sajtó tekintélyes
helyet fog elfoglalni a hírlapirodalom lemben alakult meg a szövetség Fo
ban. Szükebb ugyan a tér, amelyen kozza örömünket, hogy a szövetséget
működnek, egyszerűbb a cél, amelynek lepünk felelős szerkesztője, Holló Sán
érdekében a tollat forgatják és számban dor tartotta keresztvízre, akit a meg
is kevesebben vannak a munkásai, jelent irók és hirlapirók egyhaugulag
ámde most megteremtették azt a szer kértek fel az alakuló közgyűlésiek
i
vezetet, mely egységessé fogja átala vezetésére.

Felvidéki irók szövetsége.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat a
kiadóhivatalba kérjük utasítani.
A LAPKIADÓJA : NYITHAT ás TÁRSA r. t.

Adja Isten, hogy ennek a szövet
ségnek működése áldást hozzon a nem
zetre és a magyar társadalomra. Ké
pezzen ez a szövetség olyan védővárat,
amelyhez az üldözött igazság és nemes
eszme mindenkor bizalommal fordulhat!

A szociális elet és a látszat.
Régi, de mindenkoron megszívlelendő
igazság, hogy a látszat csal. Épp ezért a
fejlődő természettudomány sorra döntögeti
* körebe eső látszatokat a helyüket a vilá
gosság kedvéért a valósággal tölti be.
Ugyanezt látjuk más tudományoknál is,
különösen a lélektannál, a filozófiánál és a
Bzocio.ogiánál. Azonban ezek a tudományok
kizárólag csak a természettudománynak
köszönhetik, hogy a látszatok sötét medré
ből kiemelkedtek. Hogy a látszatokkal
szemben kellőleg védekezhessenek : differenciá ódnak. Kit észleljük az általános
lélektanból d fterencialódott néplélektanban
is. Az utóbbinak az a célja, hogy a külön
böző érdekellentéteket, súrlódásokat, hibá
kat, melyek a szociális életben a különböző
látszatok révén keletkeztek, eloszlassa a
ezzel megteremtse az annyira szükséges
erdeköaszhangot s érdekszoudaritást, mely
a társas haladásnak elengedhetetlen tartozé
kát képezi. Sajnos azonban, mi még igen
messze vagyunk a kitűzött céltól. Ennek
legfőbb oka abban rejlik, hogy közönnyel
fordulunk el a néplélektantól s ennek ta
nulmányozását csak az illetékes tényezőkre,
a szakközegekre bizsuk. Pedig, ha van tu
domány, me ynek ismerete mindenkire nézve
szükséget, ugv legelsöbben a néplélektan
tarthat számot erre. Mert feltétlen köteles
ségeink közé tartosik, hogy tisztában le
gyünk azzal a miliővel, ahol társadalmi te.
vékenységünket fejtjük ki. Iimernünk kell
azokat az egyéneket, akikkel érintkezünk
a egy közös cél feié; e társadalom tökéle
tesedésére törekszünk. Az a közönyösség,
meiyet ezidöszerint miliőnk alapos ismerete
iránt tanúsítunk, mutatja, bogy az egyének
zöme csak úgy, találomra h lyezkediz bele
bizonyos szociális körbe.
Ezzel a művelettel számos társadalmi
súrlódást ol óznak, mert felületes szemléletük
révén olyanoknak tartják az embereket, ami
nőknek látszanak. Ez magában véve is vas
kos hiba. Mert számos tapasztalat arról
győz meg, bogy az emberek másoknak lát
szanak, mint a minők. A látszat szerint
meri'gelik az egyének ériekét, működési
köret, címet, rangját, tehetségét, hírnevét,
hibáját, atb. Természetes, hogy mindez a
legkevésbé sem lehet helyes.
Vannak egyének, akik csak távolról
szemlélik a körű öttük levő egyének maga
tartását • működését. Távolról pedig majdnem minden dolog, je'enség, cselekvés ztb.
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szépnek látásik. De csak látásik. Közelről
máét mutat. Lám a távoli világűrben levő
osillagok is egytöl-egyíg szépek, köselröl
pedig piszkos sál-tekék.
Imát akadnak egyének, akik osak
egyoldalúan ismerik mások egyéniségét. As
ember lelkUiete számos je'enségböl van
öasseróva, aki tehát csak egy-két lelki je
lenségét ismeri as egyénnek, osak felszínes,
hibás képet alkothat róla. Ebből korántsem
lehet as egész egyéniségre következtetni.
Hogy as egyénről te jes és helyes képet
alkothassunk, ismernünk kell mindennemű
és rendű ténykedését. Különben úgy járunk,
mint as, aki a ho dat csak a láthatár alján,
vsyy crak as ég meredekén látta. Vagy
m-nd g nagynak, vagy mindig kicsinynek
fórja képzelni a sohasem a jellegzetes nagyságiban. Találunk embereket, akik a távoli
dolgokat, jeletsigékét közel látják, mig el
lenben a köeelieket távol.
E: is a látszatnak bizonyos káros
neme. Kevés, vagy ferde tapasztalattal ren
delkeznek. Körülöt ük setteug a szerencse
s nem veszik észre. Vagy ha észre is veszik,
közönnyel haladnak el mellette, mert őket
csak a magas régiók ben levő do gok, jelen
ségek érdeklik, melyeket azonban sohse
érhetnek el Törtetnek utánuk, de hiába,
mert műveletük hasonló a tip.sztalatlan
gyermek műveletéhez, aki töobek között
kezét nyújtja a hold, vagy a csillagok
után is, meg akarja fogni.
A látszatok érvényesülése, mint fentebb
is láttuk, bizonyos fejletlenségnek, tökéletlen
ségnek a következménye. Úgy a fejlődő gyer
mek, mint a fejlődés fosán álló társadalom
az u. n. élettaui látszatok birtokost, melyek
idővel teljesen el is tűnnek. Ámde vannak
látszatok, mint már egynéhány példával
eml.tettük is, melyek bizonyos kóiös jel
leggel b>rnak. Esek nemcsak a gyermekkort,
hanem a felnőttet is befolyá-o hatják s a ap
jukban véve sok rossznak a kú forrását
képezik. E látszatoknak sok oka-foka lehet.

T ARC A.
Két ut . . .
Ax ut, iiuelyeu jársz, csupa illat és tény;
Tövissel gnzdagou vau kiütve as enyém.
A te homlokodra Lem szánt majd a bánat,
Mint az enyémre szánt, kora barázdákat.
To boldog vagy, hiszen megvau mindened *
Éu a tjviseu jsrva, csak szsuvedek.
3 bár uem beszéltünk egymással sohasem,
Utuuk egymás mellett mégis gynkrau visz el
8 szemed, ha egy percre megpihen arcomon,
Nem csillog abbau gúny, csak csupa szánalom.
Svemed, mert minden szónál többet moud a szem,
Lágyan simogatva igy beszél nekem :
Tudom, a lelked sok színes áiommal telve
Szomorún vergődik ide lenu a rögbe.
Mindennap eltemetsz egv egy édes Almot,
Bar az élet útját mosolyogva járod.
Pedig úgy sovárgod a fényt, az illatot;
De teneked csak bu, csak a báuat jutott.
És hogyha a végzet utamba u«m állna:
Nem lennél elhagyva, nem is lennél árva, . . ,

«
Az ut, ainelveu jársz, csupa illat és téuy ,*
Tövissel gazdagon vau hintve az enyém.
8 bár tudom, hogy a sois egy útra nem vezet,
Te jóságos szempár áldva köszöntelek. • . .

far^asrfé, Siposs Erzsi.

Micike.
Hát biz már jól a körmére égett a
házasság. Általános volt a közvélemény,
hogy már nem mai csirke. Magas, barna,
bosstu lány volt, erős arcvonásokkal, k ta
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fensége parancsából as e'ső stáción oly
fényes mulatságot rendeztek a papok, hogy
mesébe ia beillett volna,
A barsi református egyházmegye a
lelkészek árvái részére emelendő, árvaház
nak, a Kálvineumnak javára, Léván január
8 án táncmulatsággal egybekötött hangver
senyt re- d esett. Est mondja a száraz kró
nika. Ámde farsang a naplójába egyebet is
jegyzett be. Én félszemmel kilestem a fe1jegyzését s ha megengedik, el is moudom,
mi van abba beleírva.
A vármegye határán átcsapott Hontba
is a lelkesedés, mely ezt a mulatságot ren
dezte. Carneval herceg udvartartása örvendve
figyelte a társas készülődést. S mivel azt
tapas-talts, hogy iit az örök szeretet soha
ki nem alvó tüze vallás- és rangkülönbség
nélkül gyűjtötte össze a rendezőséget, el
rendelte, hogy azon a mulatságon a teljes
udvar részt vegyen. Apró, pajkos koboldok
illrgesaék a fata'ság szivet a mulatságra,
lá'h.tatlan, furfangos manók puhították
a s ü ők makacsságát, meg a zsebét.
As érdeklődést fokozta. ho?y a mulat
ságon meg fog jelenni a Ká v neum eszmé
jének megper dnöje dr. Babh zár Dezső,
debreceni püspök is. A püspök az nap
délben érkezett m g. V-> e jött Kies Ferenc
alsószabo esi esperes ia. A vasún állomáson
a varos képviseletében Bódogh Lajos pol
gármester és dr. Horváth Gjuls rendőrka
pitány, — az egyházmegye képviseleteben
Szobolovszky iBtván.
Patay Karoly esperes es több lejársz, a
levsi ref. egyhez képviseletében Birtha
József lelkész es dr. Kersék János fögoodA Kálvineum táncmulatsága.
nok jelentek meg. A sáros, esős napokat
hideg, dermesztő januári szél válio ta fel.
— A farsang első stációja. —
A vonat emiatt egy kissé késett. Lelkes
Három királyok napjan Uarneval herceg éjenzés fogadta a püspököt, amidőn a
egész kiaeretével megérkezett városunkba. kocsi ajtajában megjelent. Bódogh Lijos
Áraz, pardon, két napot megkésett ö ke- polgármester keresetlen, szívélyes szavakkal
gye.messége, mert Beregszászon rekedt. Ds üdvözölte a püspököt, mire annak me'eg,
8 én annkl vidámabban, annsl nagyobb kí köszönő szavai után a váróiba haj O’t a
sérettel köszöntött be. A farsang lekapta menet.
Délelőtt dr. Balthazár Dezső egypár
fejerői a kucsmáját s oda tartotta a na^y
köaöuség elé, hogy, aki mulatni akar, meg látogatást tett. D<loen az egyházmegye
papsága a vendegek tiszteletére ebedet
ne feledkezzek a jótékony célról.
E úttal papok kezdtek a farsangot. adott, amelyen Patay Karoly esperes üd
Még ha pappal álmodik az ember, azt is vözölte, mint hasigazda a vendégeket.
rossz jelnek arija a néphit, hat még ha a Utána a püspök köszönte meg a figyemet
farsangot a papok k-zdik, azt mondják, s Léva közönségét éltette. Majd Liebermanu
rOBazabb leiz a böjtnél. No de erre fénye főrabbi formás beszéd kíséretében emelt
sen rácáfolt a farsang, mert C.rnavái ö poharat a püspök egészségére.

Korunk nagyon hajlik az impressioniztnus felé. Leginkább a pillanatnyi suggestiók, hatások szerint igazodik, érez, gondol
kodik, Ítél, következtet s általánosít.
Ilyen a világnézet is. Sekély és felüle
tes. A folytonos változások frissebb s fris
sebb újdonságokra serkentik as egyéneket.
Lanyha a kitartás és a türelem. Az egyének
véleményében kevés a tárgyi s sok as általános
ismeret. I gy két szó elégséges ahhoz, hogy
valakiről ité'etet mondhassanak. Valakit fel
magasztaljanak, vagy letiporjanak. A kóros
látszat következményének tekinthetjük : a
manapság annyira fokozódó nagy képű kö
döst, a ssinészkedést, a hazudozást, az őszin
teség, a szeretet hiányát, a bizalmatlansá
got atb. As emberek bi-a matlarok, zárkó
zottak egymással szemben. Ahol lehet, kö
rű ik, lebecsülik egymást. Terjed a kóros
egoizmus. Mindenki nagyobb, e'ökelőbb,
okosabb akar lenni, mint más. Az embe
reknek eme kóros lelki vonása, egymástól
való elhidegü éee
mindenütt észlelhető.
Mndez a fogyatékos emberismeretből eredő
kóros látszatna^ tudható be. A >*ri: Ember
ismerd tennmagadat, de egyúttal ismerj
másokat is I

nult fényű szemekkel. Gazdag is volt, pár
év előtt, — mint vonásai mutatták — na
gyon szép is lehetett, előkelő csa'ádból
ssármaiott
és mégsem tudott férjhez
menni I
Nem és sebogysem aksdt kedvére
való ; aaaa : a roess nyelvek szerint teaki
se akart horgára akadni. Pedig ugyancsik
buzgón működőit prakssisában. De nem,
sehogy sem állt komolyan elő, se ügyetlen
aranyhalacska, se a nsgybajusau, vén har
csák tö.ül egy sem.
Kelségbeejtö ez a helyzet, — pláne,
ha a nap már osak búcsúeugaraival tün
dökölhet. . .
Igsa, — a nevét majd eife'ejtettem
mondani. Pedig anélkül kissé másra is is
merhetnének. Micinek hívták, — habár
Mariska is régen elmúlt. Óh, de a világ a
név adásában még eléggé udvarias. Tehát
mi is maradjunk M ennél, — habár legerő
sebb fantáziánk se rajso bat már e név vi
selőjének hamiakás, gyeimekes arcot, filig
rán vagy gyengén moiett alakot, — hanem
egy ebt Máriái I
Node legyünk tekintettel az emuit,
jobb időkre.

Tehát M oike, mikor mAr látta, hogy
as ö szülővárosában nincs már semmi re
mény, úgy tett, mint a korabeli reménynelkűli leányok, — sorravette a rokonai got,
hogy szók drága hogyletéröl tudskoiócjek.
így került Mici a nagyanyjáhos, ki nagyon

jól át tudta éreani a lány helyzetét. Bizony
való lett, hogy Micike megérkezett egy
ioi-pici kis városkába, ahol bár, — mint
mindenütt — elég lány volt, de a férfiak
(statisztikai kimutatás szerint, a hölgyek
számának 60 %-s) elég hamar meg tudták
unni őket.
Hiába, — a kis város szereti az új
donságot, ha aa mindjárt nem is a leg
frissebb' . .
As első napokban Mioire irányult min
den figyelem, mert azt meg kell adnom,
hogy nagyon fess a még mindig elég szép
lány volt I — És a pénze, — aa is csak
emelt rajta valamit. Nos, nem, urak?
A hölgyek ősidőktől bevett szokásként,
lekritiaá ták a modorát, mozdulatát.
És a férfiak ?
Nobát szokat nem igen ismerem, de
ast gondolom, hogy valahány van, — mind
hamis. . .
Kü önben is Miosikét közelebbről csak
kettő érdekelte. As egyik, no, nem mondom
meg valódi nevűket, csak egysieiüen Ssolyvainak nevesem zs elzöt, aki amolyan ma
gának való, se ásóké, ee bsrna, saját beval
lása sserint 34 évea volt. Hosasaaabb isme
reti ség után, meg lehetett szeretni is, de az
ember első impressziói ró'a bzouy, — rá
nézve, csöppet a-m vo tak kedvezők. A
modorában volt valami nyerseség, aztán a
külsejére se adott sokat. Mondom, bogy
csak bozszahb idő után lehetett öt kelle
mesnek mondani i
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Ei alatt farsang egyre szállította a
vidéki vendégeket a fogadókba éa a migAohésikhoi. Lefoglalta a viroai szállodát
a annak minden szegletét megrakta a jó
kedv és barátság láthatatlan, apró tündé
reivel.
Este zsúfolásig megtelt a nagy azinházterem.
Varannay Sándor tanácsbiró
pénztáros mosolyogva, az elégedettségtől
gömbölyít arccal szolgálta ki a jegyeket és
a rendező bizottság elnöke, az örökké
barátságos és szívélyes Patay Károly espe
res minden érkező vendég iránt nagy figyel
mességet tanúsítva, forgolódott, nehogy
bárki is hiányosságról panaszkodhassak.
Hogy senki sem panaszkodott, csak min
denki dicsérte, azt a legnagyobb őszinte
séggel mi is tanusitjuk.
Ezért fogadta öt a közönaég üdvözlő
tapsa, a midőn a függöny felgördülte után
szokása szerint szívből jövő, le.kés szavak
kal üdvözölte a püspököt és Kiss Ferenc
esperest, kik a Kálvineum érdekében meg
indították ób vezetik az országos mozgal
mat. Ezután a lévai áll. tanitóképzö-intezet
énekkara gróf Zichy Géza Nemo operájából
adta elő a Rakóczy-kort Duschek Ernő
zenetanár vezetése mellett. A derék kar
mester vezénylő pá cáját a lelkesedés és a
nemes ügy iránt való érdeklődés mozgatta.
A derék fiuk kitettek magukért s büszke
lehet rájuk a mesterük, mert ezt a nehéz,
modern letétet kifogástalanul adták elő.
Majd dr. Ballhatár Dezső püspök lépett
a lámpák elé a gyönyöitt, hasonlatokban és
képesben gazdag beszédet mondott a szeretetröl, melynek jelében a Kálvineum
eszméje megszületett. Hatalmas, erőteljes
mély baritonja s fensége, nyugodt előadása
a remek beszéd hatását csak fokozták,
úgy, hogy a közönség percekig tartó taps
sal köszöntötte az illusztris szónokot, aki
művészként játszott a szivek búrjain s
meleg érdeklődést keltett az általa propa
gált eszme iránt.
Ezután egy művészi trió következett.
Belcsák László zongorán, ir.Hets Béla
gordonkán és Grimm György hegedűn adtak
elő Mendeltohn 1. Trióját. A mücrtö kö
zönség meglepetve gyönyörködött aa előa
dók preois, művészi összjátekában. Mendelaohn remek, eiép triójának ez az e Őadása magasan felelte ánott a műkedvelői
sablonon ; mert a legapróbb reaaieteibeu is

tökéletes, művészi interpretatió volt, melyet
csak a múzsa által homlokon oeékolt szerző
kigondolt. Méltó elismeréssel honorálta a
közönség.
Egy szép hangú, fiatal pap Keserű
Géza pozbai segédlelkész énekelte ezután
a Martinovica-nótát és Csak őszi időben
kezdetű kuruc motivumú dalt dr. Kerték
János tárogató kísérete mellett. Keserű
tisztán csengő, lirai tenorja igen szépen
tolmácsolta a fülbemászó, búeongó magyar
nótákat. Rígi, kurucbösök mulatozásába
képzelték magukat, amikor tárogató mellett
sirva vigadott a magyar.
Ennek végeslével Szabó S. Zsigmond
a bajkai pap szavalta el, Mese a valóság
ról cimü, a Kálvineum eszméjét dicsőítő
szép, költeményét, amely igazi költői ihlet
szüleménye a kit igazán a múzsa csókolt
homlokon, mikor ezt irta. De előadása is
méltó volt a költemény szépségéhez, mert
szivet, lelket megejtett vele.
Pár percnyi szünet után egy bájos,
mosolygó fiatal leány Kovács Sebestyén Miéi
énekelte Tarway két remek, szép dalát, a
Haidet es a királyleány románcát. A bámu
lat és csodálat kifejezése ü.l minden arcon.
Az ének-művészet, amely a szívhez szól a
a lelket is magával ragadja, igazán szép és
méltó interpretáló! talált ebben a szép
fiatal hölgyben, kinek erőteljes, Uvegharangkéot csengő, úszta hangja úgy a lehelet
szerű pianúsimékbaD, mint a legerősebb
fortéban egyforma finomsággal érvényesült.
Meg a legkepsettebb énekeseknél is ritkán
hallunk oly szép és tiszta kiejtést, mint aa
övé. S talán ez az ö művészetének hangja
szépségén kívül legnagyobb előnye. A
hatast csak fokozta édes anyjának Kovács
Sebestyén Endréné úrasszonynak, a bontvármegyei főorvos kedves feleségének diskret zongora kísérete. Frenetikus tapsvihar
jutalmazta meg a nyújtott élvezetért.
Ez után egy beszédet hallottunk, mely
nek minden szavát szeretuök megörökíteni.
Aiss Ferenc alsótaabolcsi lelkész a házas
ságról, majd a lelkészarvákról beszélt. De
nem, az Lem helyes kifejezés az ö e.öadatára. Aa ö beszede, az oratiok remeke volt.
Meggyőzött és gyújtott. Egy uj világba
ragadta a lelkünket, hol eleuk állította az
igazi ideális ölök szeretőtől. Frsppans öt
letel, találó esindus kepei odavaiáttoltak

elénk beszédének tárgyát. Lelkes éljenzés
sel üdvözölték magasröptű előadását.
Ismét Kovács Sebestyén Micikét hallot
tuk ez után, aki más oldalról mutatta be
művészetét. Újabb, modernnek nevezhető
magyar dalokat énekelt. De azokat ö sa
játot, kedves egyéniségének varázsával
vonta be. O.y nagy hatást keltett velük,
bogy a fellelkesült közönség kívánatéra mű
sorát meg is kellett toldania.
Nemkülönben nagy tetszésben részesült
az állami tanítóképző énekkara, mely Lányi
Ernő egy szép népdalegyvelegét énekelte
Duschek Ernő tanár vezetése mellett szé
pen összetanulva. Végül Kovács Sebestyén
Endre, a barsi ref. egyházmegye gondDoaa
köszönte meg a vendégednek a szives
megjelenésüket, s közreműködőknek buz
galmukat. Az egész műsort a Himnusz
fejezte be, amelyet az egész közönség
énekelt.
Most, amikor e sorokat írom, úgy
tűnik fel nekem, mint egy csodaszép álom,
amelynek varázsa még harmadnap is rin
gatja lelkünket.
Hej, de ekkor már Carneval herceg
széteresztette vidám
kíséretét, mert a
cigány muzsikája csiklandozta a talpakat s
farsang össseütvén aranyssrkanytyúját, meg
kezdette az első idei táncot, amelyet fiatal
ságunk kivilágo.-kiv rradtig folytatott. So
ha annyi szép leányt és szép asszonyt nem
láttam egy csomóban. Mikor a hangverseny
alatt nekem hátat fordítva a széksorokban
ültek, fel nem tűntek, de most ssemtőlszembe ragyogva elkábitottak, elhódítottak.
Csak azt osodálom, hogy ennek dacára
éjfél után valamennyi legény mind azt a
nótát akarta buzatni, bogy „csak egy kis
lány ven a világon . . .“ Pedig hat
csak ebben a teremben volt vagy száz. Mi
vagy hatan szorgoskodtunk, hogy feljegyezük a ssép lányok éa asszonyok neveit, de
a legjobb akarattal sem tudtuk megtenni,
mert úgy lebegtek el előttünk a tömegben,
mint a pillangók a virágos park bokrai
között, hol felbukkanva, hol eltűnve.
Szép illúziónkat valóra válni láttuk, sőt
amit a legnagyobb örömmel konstatálunk,
csengő ercre változott és a Káivineum te
kintélyes összeggel növelheti alaptőkéjét.
Csak gratulálhatunk érte a rendezőségnek.
Balthazár Dezső dr. püspök és Kiss
Ferenc esperes másnap délelőtt utaztak el

A másik, Márton Elek volt. Valódi
fővárosi atiltt gavallér, egy Don Juan, —
kis kiadásban. Módfelett szerette a női tár
saságot és a sportot. Nagyon kedvelt alak
volt, kitünően bosztonoaott, muzsikába em
ber léven, értett a hölgyek nyelven. Eiőnb
Ssolyvay került a kelepcébe. Azaz, hogy
csak majdnem. Meglátta a leányt s bár az
előtt soha nem is bessé.t vele, — de elég
aa hozzá, hogy meglátta és saját szavai
szerint, kialvó vérét felvillanyozta s úgy
találta, hogy Ízlésének teljesen megfelel.
Magas, barna, karosu, no meg egy kis
pénzmag is, hát . . . hát . . . igen hát,
Ssolyvay uram mindjárt másnap — mint ö
mondja — kihúzta magát és elment Mici
kéhez 1
Hogy milyen beszéd kerekedett ebből,
azt csak az tudhatja, aki valamikor élt
kis városban. Siolyvay úr, szerelmes volt-e,
avagy csak kezdő lás volt ? — aa nem lett
kőztudásu. . .
Annyi azonban kiszivárgott, hogy első
felhevttlt elragadtatásában, kebelbarátjának,
Márton E eknek zengte el egekig szárnyaló
dioshymnussát Micikéről.
Márton Elek pedig rögvest arra a mo
réra gondolatra jött, bogy bizony ő is el
megy ahhoz a lányboa éa sarokba fogja ssoritani Szolyvayt I Mert barátság ide, — ba
rátság oda, — de ő, — nők hőse volt a
sseretett mindenütt e'ötérbe állaoi.
8 úgy is történt I — Márton Elek járt

mind sűrűbben Micikéhez, — kiről melleslég megjegyzem, — nem tartozott azon
leányok közé, kik egy csókért jelenetet,
vagy ájulást rögtönöznek.
Óh nem I — M cike abból már rég
ti. —f azaz : pardon, — kifiatalodoit. Szolyvay uram meg csak nézte, hogy ersett
szivében valamit vagy sem, — azt nem ne
kem panaszolta el. De megnyugodott és ez
már egy nagy, igen nagy lépes 1
Eeyszeire oeak h re futott, hogy Már
ton E ek karonfogva megy, minden kíséret
nélkül Micaikével, a késő est óráiban, a
városka korsóján.
Sőt már sokan azt is beezé.ték, bogy
kint, a természet szabad ölén is látták
együtt bo'yongni őket. S nemsokára meg
sat beszélték, bogy Micike kosarat adott
Marton Eteknek.
Igai-e vagy nem, — hogy történt a
dolog, az sokaknak máig is titok I — Éa
azonban privát szerencsémre mindent jól
tudok a dologban s ennek lehet tulajdoní
tani, hogy M.cit én nem tartom sem szív
telennek, sem kacérnak, mint mások, —
hanem csak csupán nőnek I
Mert hát a dolog úgy történt, minden
pletykaburkot lehámozva, hogy Micike nagy
anyjának egy jóakarója azt a felvilágosítást
adta, bogy bár Márton Elek impozánsabb
megjelenésű s a legszerencsésebb külsejű
egyének kevés száma közé tartosik, — de
Ssolyvaynak sokkal nagyobb, majdnem két
szer annyi a fizetése.

Egy jól nevelt lánynak soh’sem szabad
a külsőségekre építeni, csupán. . .
A jobb fizetés, nagyobb rangnál kőnynyen lehet feledni, bogy az illető kevésbé
megnyerő, mint egy szerényebb fizetésű
hivatalnok. Miczike meg a jól nevelt lányok
közé tsrtosott és erre gondolt egyet. El
ha már egy nő, pláne lány gondolkozik,
biztosan nem azt teszi, mit addigi terve
asinezett ki. . .
így történt, hogy Miczike egyszerűen
köpönyeget fordított és Szolyvay jutóit
Márton Elek helyett a legfelsőbb kegybe.
No és Szolyvay ? Hát hiszen aa is csak
férfi volt, — ment, ment, mert először hív
ták és másodszor jói esett hiúságának,
bogy ö olyan kapós. Hogy . Micike nagysámból rég kiábrándult,
rról valószí
nűleg nem beszélt I
És Micsike szerfölött boldog volt,
remélte, hogy hamar el fog jönni az az
idő, mely elhozza a legutóbbi szezónlovagjának nyilatkozatát, — de hát nem megy
ez oly könnyen, mert az rókát gondol
kozik . . . vár. . .
Node majd, majd, — hiszen Miczike
is vár. . .
8 mikor hazautazott, mert sajnos,
ennek az időnek is el kell osak jönni, —
megigértette a férfivel, mihelyt derültebb
napok lesznek, meg fogja látogatni.
No éa Ssolyvay, — ezt természetesen
meg is ígérte I
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Komáromba, ahol hasonló estélyt rendezett
aa ottani egyházmegye. Odavonult Carneval beroeg égési fényes kísérete; de nem
sokára viszontlátjuk, mert, mint lapunkból
olvashatja a közönség, az idei farsang rö
vidsége .dacára ia e'ég élénknek Ígérkezik,
No de úgy is dukál, mert mit mond az
írás? Ast, hogy örüljünk az örülökkel.

Krónikái.

Különfélék.
— A Felvidéki UJeágirók szövet
sége. Igló város falai közölt 1 izénkét fevidesi vármegyének mintegy százötven
újságírója nagyszámú előkelő közönség je'en
léteben e hó 7-én, ma egy hete, megala
kította a Felvidéki írók és Újságíróit Szö
vetségét. Igló város hazaiiss közönsége a
vendégeket meleg szívvel fogad’*. A városi
tanács villáereggelit adott a vendégek tisz
teletére, melyen Mocsiry Sándor mondott
felköszöntőt a vendéglátó városra. Folgens
Kornél polgármester a vendégekre emelte
poharát. Ezután együt'esen vonullak az
alakuló gyűlésre, amely a város tanácster
mében folyt le. Az ülés vezetésére elnökké
Holló Sándort, lapunk felelős szerkesztőjét
választották meg, aki élénk tetszéssel kiéért
beszédben fejtette ki általában a hírlapírók
szép éa nemes hivatását. K mutatva a vi
déki sajtó ferdeségeire. Végül azon remé
nyének ad kifejezést, 1 ogy az alakulandó
egyesület bizonyára oly szervezőiét képez,
mely vidéki hírlapirodalmunk tekintélyét
lesa hivatva helyreállítani. Bemutatja vége
zetül Kiköti Jenőnek üdvözlő levelét, me
lyet megalaku.ásunk al .almából hozzánk, a
Felvidéki Hírlapírók szövetkezetéhez intéz,
melyben nemes hévvel, testveri szeretettel
üdvözli a felvidék hivatott újságíróit. Ezen
megható, szives testvéri szeretettel megiro't
Boroknak jegyzőkönyvbe fogta ását kérve
indítványozza, hogy alakuló ülésünk alkal
mából Kiköti Jenőt a hírlapírók legillusztrisebb tagjai, „atyamesterét11 hódoló tiszte
lettel, szeretettel üdvözöljük. Ezek előre
bocaájtása után megiyitja az ülést, átadja
a szót Igló város érdemes polgármesterének

Pár nap múlva Micztke megint csak a
nagyanyjánál termett.
Es Szolyvay meg ? Tudja a jó Isten 1
Egy térfiismeröaöm mondta, hogy a nő —
bármint ia szerelve legyen — mihelyst az
első lépést teszi a férfi felé, egyszeriben
szétoszlik minden 1
Szolyvay is, úgy tudom, ekként gondol
kodott I — S múltak az idők, olhangsottak
már régen erről a beszédek, porréteg fedte
az emlékeket s Micike kisasszony legszebb
reményeit. Azonban a világon sok minden
történik. A férfiak örökké férfiak marad
nak, mig a nő, — a végtelenségig kérdő
jel lesz.
Ssoly vay felráata az elfelejtett idők so
rozatát. Ugyanis, mikor szabadságra ment,
pár sort irt Miczikének. Közönyös, sablonos
be'ük voltak azok, de a nők ott ia olvas
nak soks-nr, ahol semmi sincs Írva. — Elég
mindehhv. aa, hogy Miczí a legelső mu
latságra ismét fejött reménytelen a nagy
anyjához, — de az, kinek a kedvéért
küzdte le leghevesebb migrénjét, — ép az
nem volt ott, A bál után azonban találkoatak. S Miczike, ép úgy járt-kelt Szolyvayval, mint annak előtte Marton Elekkel
óz ki tudja, hány elődjével.
És Mioaike remél, bisa, vár, — pedig
Srolyvay, az a hamis auaáju Ssolyvay, akkor
mosolyog magában legnagyobbat, m kor
M oike a legkeserübb buoaukönnyeket hul
latja, mikor a világ legtompább hangján
suttogja : Viszont átásra, . . . majd, ha derültebb napok lesanek. . .

Ferenci? Paula.
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Folgens Kornélnak, ki eaután a vendégeket
a legmelegebben üdvözli. ólilnnich Kálmán
a felvidéki képviselők nevében a politikusok
buzgó munkatársait, a sajtó tagjainak tévékenységét aposztrofálta. Váradi Antal, a
Petőfi-táraaság főtitkára Bakost Jnő nevé
ben is üdvözli a fslvidék íróit. Aa elhang
zott szives szavakra az e nők röviden re
flektált és aa egyesületet megalakultnak
jelenti ki és indítványozza a tia.tikár megVálasz'áaát. Ernők: Clair Vilmos, táiselnökök ; Csengery Gusztáv és Holló Sándor, ál
elnökök : Dugovioh Titusz, Dombay Hugó,
Tokaj Lajos, ügyvezető titkár: lelléry
Gyű a, jegyzők : Steíner Lajos, Vársdi Géza,
penztárook: Dvorsák Győző, ügyészek :
Onetko Rezső, Sz enén Mór, Sacher A adár
és Zoamenák István lettek.
választmány
tagjaivá Ssontágh A mos (Arvs), dr. Kersék
János (Bars), Koinorócsy Miklós (Göroör),
Miháltz János (Hon'), Herczegh Jenő (Nógrád), Timit József Lasz.ó (Lptó), dr. Vári
Ernő (Nyitra), dr. Szlávik Mátyás (Sáros),
Bruckner Károly (Szépéi), Mátrái Jakab
(Trencsén), Boldis Ignác (Turóc) és Szabolcs
Ferenc (Zólyom) hírlapu ózat választották
meg. Az alapszabályok tárgyalására a dél
után fo'yamán került a sor, melyeknek meg
alkotása után az alakuló közgyűlés véget
ért. Az alakuló ülés félbeszakításával aa
ünnepség fénypontját képező Peiöti-Tarsaság matinéja tartatott meg. Igló városinak
egy gyönyörű kis modern színházában gyűlt
egybe deli 12 órakor a város és v.déke
díszes közönsége. A színpadon az újonnan
alakult egyesület nevében Holló Sándor
üdvözölte a Petőfi 1 inasig tagjait, kik mint
a nemzeti iroda.om nagynevű művelői, a
nemzeii kultúra apostolai jöttek közénk ; —
úgymond — hogy fény űzzél bevilágítsák az
újszülött egyesületnek útjait, melyeken a
Petőfi táramat nemes példájaként haladni
kell. Váradi Antal megköszönve a szives
fogadtatást, kezdődött a Matiné gyönyöiü
tor ozata. A szövetség vatárnap lg.ói ól ki
rándulást tett Tatrafüredre és Tatralomniora. Tátrafüreden a saáuótársaság képvi
seletében liöfintr igazgató fogadta a vendé
geket éa vnlasreggelit adott tiszteletükre.
A ssövettég nevében dr. Übetkó Dezső jogakademiai tanár köazönte meg a szives ven
déglátást, — onnan a társaság az uj villa
mos vasúton Tatralomnicra vonult, ahol dél
után 150 teritékü bankét volt, melyen gróf
Berényi Bala fö dmivelésügyi miniszter kép
viseletében Ősik Imre miniszteri tanácsos
köszöntötte fel a szövetséget, biztosítván a
kormáuy legjobb indulatáról. Dr. Stlávik
Mátyás theologiai akadémiai tanár köszönte
meg a miniszter jóakaratát éa bökezüseget.
Este a vendégek eiutastak.
— A nőegylet jehnezestélye. A
folyó évi február hó 1-en megtartandó jel
mezestély iránt általános aa érdeklődés.
Nemcsak Barsvármegye, hanem a saomssedoa vármegyék intebigei ciája ia nagyban
érdeklődik a mulatság iránt, nemcsak szert,
mert már hosszú idő óta ilynemű mulatság
nem volt, hanem azért is, mert a nöegyleu
mulatság évtizedek óta a legjobb ob a leg
elegánsabb mulataága a farsangnak. Ö csász.
éa kir. Fenségeik József löherceg ur es
Auguszta föhercegasszony töudvarmesteri
hivataluk utján a köveikező sürgönyt vol>ak
kegyesek inteani a nőegylet titkári hivata
lihoz : „József főherceg ur es Auguszta
föhercegais.ony ö cs és kir. fenaege.k a
f. évi február 1-én megtartandó jelmezestélyre szóló meghívást köszönettel tudomá
sul venni meltóztattak, de azon, legnagyobb
zsjnálatukra, akadályoztatás folytan meg
nem jelenhetnek. — Gróf Saapáry tőudvar
mester.1* — Jelen alkalommal is felhívjuk
mindasokat, kik meghívót nem kaptak s
arra igényt tartanak, szíveskedjenek a nö
egylet titkári hivatalához fordulni.

— Tudományos felolvasások. A
főgimnáziumban f. hó 9 én kezdettek meg
a tudományos felolvasásokat. Az első fe ol
vasó Aőresáislt Jenő tanítóképp ő-mtézeti
igasga’ó volt, aki a szép teámban jelenvolt
közönség élénk érdek ődése mellett a leg
újabb irodalmi irányzatról érteketett. Utána
Deák Mik óa rajztanár jól sikerült veiiteit
képekkel ismertette az ókeresztény műépí
tészet emlékeit. — A legközelebbi felolvasás
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e hó 16 án lesz, amelyen Köveskuti Jenő
folytatni fogja a legújabb irodalmi iránysatiól tartott értékelését és Párna József
Mendemondák a magyar történelemben óimén
tart felolvasást. — A következő felo.vasások
határideje és pro^rammja ez : Jan. 23.
Partos Ede t A földrengésről. Pózna József:
A« 1848—49-i szabadságharcról. Jan. 30.
Frank Antal : A pedagógia-fnizófia köréből.
Deák M klós : A lom n ati us emlékéi. Ve
tített kopekkel. Febr, 6. Dióid László ; Az
irodalomtörténetből, hrank Antal ■ A peda
gógia-filozófia köréből. Folytatás. Febr. 13.
Dióid Lasnó : Az irodalomtörténetbö1. Foly
tatás. Deák Miklós ; A gót stílus emlékei.
Vetített kepekke1. — Kezdet mindig d. u.
6 órakor. Heiyiseg a rajzterem. Beiepti dij
nincs, kü ön meghívók sincsenek, de az
érdeklődőket sziveden látják.
— Eljegyzés. Konkoly-Thege Pál pol
gári iskolai tanár e jegyezte Konkoly-lhege
Sándor hontszántói földbirtokosnak, a lévai
választókerület rolt oi :zággyülési képvise
lőjének, kedves leányát, Erzsikét. — Adandó
és boldog megelégedést kívánunk aa “í
jegyeseknek.

— Az amerikai „Szabadság* Ju
bileuma. Az amerikai magyarsagnaz legkiváobb orgánuma, a Cievelandban meg
jelenő Szabadság című napilap karácsonykor
nevezetes dátumhoz jutott. Ekkor érte el
alapításának huszadik esztendejét. Ezt a
fontos napot impozáns, illusztrált jubileumi
szám kiadásával ünnepelte meg a Szabad
ság, melynek szerkesztőségi tagjai között
több kivándorolt iró nevével találkozunk.
A Szabadságnak, mely gondos szerkeszté
sevei nagy szolgálatot teu kivándorolt honfi
társainknak s a nemzeti eszmét ápolja,
terjeszti és ébren tartja a magyarság kö
zött, — Kohányi Tihamér a szerkesztője.
A Szabidéig, melyet húszéves fennállása
alkalmából mi ia ösz.ntén üdvösiüik, lassan
és fokozatosan erősödött, fejlődött, míg az
amerikai magyarság legtekintélyesebb és
legkedveltebb lapja lett.
— Népies bneretterjesztt előadások' Gróf Zichy
János kuzuktaiaeügyi miniszter most egy rendeletben
újra felhívja az összes tanfelügyelőket és tanfelügyelői
kirendehsegeket, -bogy utasítsak az östses tanítókat
arra, miszerint a tervbe vett népies előadásaikat ne
közvetlenül az Országos Szabaaoktatási Tanaesbos
jelentsék be, hanem a helyi szervnek küldjék a jelen
test, amelynek keretében működni akarnak.

— Farsangi mulatságok. Városunk
egyesületei es mulatni vágyó társasagok az
idei farsang ío.yiman büiü egymásutánban
rendezik aa eaiéiyeket, bogy legtöbb eset
ben a jótékonyság gyakorlása melleit kive
gyék résiüaet a farsang élvezeteiből. Kar
nevál szezonjai e hó 8 án a Káloineum
hangversenye nyitotta meg, amelynek fé
nyes sikeréről lapunk más heiyén számolunk
be. — Tegnap este a Kastinóban volt jól
sikerült müsoios esté'y, amelyre meg viszssateiünk. — A tartandó tauoestelyek idő
rend szerint így következnek ; A Lévai Ke
reskedő Ifjak '.társulata hu.,a éves fennáilásáuak mogünnepie.ere január hó 20-an a
vigadó dísztermében jubileumi tancesiéiyt
rendez. Személyjegy 3 K. Családjegy 7 K.
Erkélyjegy 2 K. — Kezdete pouibau 8*/„
órakor. Az estély műsora : 1. Mono og :
előadja Grün Arnoid. 2. Abranyi-Huvös :
„A vándormadár'** Megzenésített költemény.
— „Júliusi éj.* Opereite részlet a „Kis
gróf** ból. — M.gyar duók. Énekli Heraka
Erzsiké, songorán kíséri Duschek Ernő.
3. Megtmiekezés a társulat 20 eves fenn
állásáról : felolvassa Rónai Emil egyesületi
titkár. 4. Melodráma : Ruhonyi C.esa sóngorakiseretevei előadja Salgó Siegfried. ö.
Zongoristám ; játssza M há yi Lászió Gusz
táv, 6. Trtfa (párjeleuet) : előadják Sminer
Etelka es Takács Samu. Conferenciere •
K<mény Tibor. — Január hó 25 en lesz a
Léo-oideki Szállodások, Vendéglőtök, Korcsmórotok és Kávésok Ipartársuiaiának műsoros
iliczcstelye, am<lyn-k belépő dijai : csa
ládjegy (3 személy) 6 kor., személyjegy 3
kor. — Kezdődik esti 8*/, órakor. A műsor
a követ-eső : Zöllner £ lap. (Férfikar.)
Felolvas Tokody István, Zongorajáték : t)
Bábuért : Po ooaiae. b) Q.al F. : Első ma
gyar ábránd. Előadja Kieiszner Pál. Mono
lóg. Előadja Kozma Viima. Révfi; Nepdalegyveleg. (Férfikar.) A férfikarokig Dusohek
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Ernő, All. tsnitóképezdei zenetanár vezeti.
— A rendezőéig ez utón hívja fel azokat,
akik meghívóra igényt tartanak s azt még
eddig meg nem kapták, szíveskedjenek ez
iránt a rendezőség elnökéhez, Tokody Imré
hez fordu'ni.
— Nagy idők tanúja. A dicső em
lékű szabadsagbaro egyik vitéz honvédjének
elhunytétól érteait bennünket a gyászjelen
tés, me'yet e hó 10 én kaptunk. Tárcsái
István, jyug. vármegyei hivatalnok, volt
1848—49-es honvéd — nejenek, rokonságánaa éa számos tisztelőinek mély fájdal
mára — f. évi január hó 9-én, életenek
3ö-ik, boldog házasságának 52-ik evében,
végelgyengülésben Aranyosmaróton meghalt.
A köztiszteletben állott agg honvédet t. hó
10-én, délután 2 órakor nagy részvét mel
lett as arsoyosmaróti r. kath. temetőben
helyezték öröz nyugalomra. — Bóae porain
és áldás emlékezetén 1
— Kinevezések. A m. kir. igazBágügyminiezier dr. Csizmatia Józief levi kir.
járásbirósági joggyakornokot a lugosi kir.
törvényszékhez jegytővé, — a pénzügy
miniszter ' pedig Csók József arsoyosmaróti
adótisztet a X. fizetési osztályba végleges
minőségű togamazóvá az aranyosmaróti
pénzűgyigazgatóságboz kinevezte.
— Kitüntetés. A király Reitznsr
Miksa *ninÍ8Zlerí tanácsosnak, a kcrmöczbánysi pénzverő-hivatal igazgatójának, saját
kérőimére történt nyugdíjazása alkalmából,
sok évi éa hasznos működésével a pénz
verés terén szerzett érdemei elismeréséül a
Lipót-rend lovag keresztjét díjmentesen
adományozta.
— Az Ipartanács tagjai. A beezterozebányai kereskedeimi és iparkamara
legutóbb tartott közgyűlésében a barsvármegyei törvényhatósági ipartanácsba rendes
tagokul Eisenberg Kátoly aranyosmarót',
Czibulka Rezső lévai lakost, — póttagokul
Enget Gyula lévai és Rakovszky István
aranyosmarói 1 lakosokat választotta meg.
— A korcsolya-sport. Az elmúlt
hétfő — úgy latszik — mégis csak meg
hozta a telet, amely váratlanul köszöntött
ránk és az időjárás hirtelen hidegre fordult.
Ma egy hete még egész nap esett az eső,
éjjel nagy vihar volt s héttőn reggelre be
állt a fagy. Múlt vasárnap még 7 tok me
leget, másnap ugyanannyi hideget mutatott
a hőmérő. Nem ke'l már busumunk a jég
miatt. Megtölthetik a vermedet. De a fia
talság ia nagyon örül a beállott télnek,
mert kedvére űzheti az egészséges és test
edző korcsolya-sportot s erre tág tere nyiiik nemcsak a halas tavon, amely zárt hely,
hanem a Sóti-malom fe.é eső reteken is,
ahol több holdnyi területet jó, sima jég
borit, melyen — kivált a délutáni órákban
— vidáman és kipirult arcokkal, száz meg
száz fiú és leány siklik tova a jégen.
— Haláleset. Rács József lévai pol
gártársunk, Léva város képviselőtestületé
nek ia több ízben tagja, a lévai ref. egyház
preabitere, előkelő b.rtokoe-gaada, mint
reazvéttel értesülünk, e hó 10 én, 68 évei
korában e hunyt. A boldogult kevéssel
halála előtt szekérről leesett s ez fokozta
előrehaladott betegségét. Temetése, melyen
a ref. egyház presbitériuma is teljes Beám
ban megjelent, t. hó 11-én ment végbe a
rokonság és nagy közönség részvéte melleit.
— Nyugodjék békében 1
— Ai amerikai bevándorlás apadása, a beviudorlási hivatal jvleuteae szerint aa elmúlt esztendő
tizenegy hónapjában 300 ezerrel kevesebb bevándorló
aaálit partra aa Egy.siilt-Államokban, mint az előző
óv ugyanazon időszakéban. Vagyis a bevándorlás
a*j,-kal ősökként.

— Bűtörő suhaxtezok. Oaramszentkeruzten Szilveszter estéjén, amikor a la
kosság legnagyobb réssé a templomban
volt, a tehénpáaetornsk két fia a egy har
madik aubano belopodzkodtak egy jómódú
gazda házának elaö szobájába s ott álkuloscsal felnyitván a ládát, abból mintegy 600
korona készpénzt kiloptak, A gazda leánya,
aki a bátulaó szobában volt, esarevevén a
tolvajokat, csendesen kijött a szobából és
a konyha felül rájuk zárta aa ajtót. A tol
vajok azonban aa ablakon át megszöktek.
A caendőrség azonnal megindította a nyo
mozást és harmadnapra el is fogta a bárom,

B

-A.

±<

S

16—16 éves betörőt. A pénz is megkerült
egy ssalmakazalból, ahová azt a tolvajok
elrejtették.

— Táncestély az lzr. nőegylet
javára. Úgy értesü üné, hogy február
hónap második felében, a városi vigadóban
az izr. nöegylet javára — mivel az egye
sület az idén mulatságot nem render, —
műsorral egybekötött táncestély lesz, amelyne k sik ere érdekében a rendezőség már
most eszköz1! az előkészületeket.
- Kisiklott személyvonat. Körmöc
bányáról jelentik, hogy ma egy hete a já
nosbegyi vasúti al omáeon eddig kiderítetlen
okból kisiklott a-, ötös számú személy vonat,
de a kisiklás minden komolyabb baleset
nélkül vesződött. A mozdony leugrott a
sir ebről és maga után rántott négy személyszá'litó kocsit. A vonat nyomban meg
ái ott és megállapították, hogy különösebb
baj uem történt. Csak a pálya rongálódott
meg. A közlekedést két órai munka után
helyreállították.

— Az izr. iskolaszék megalaku
lása. Az izr. iskolának újonnan választott
iskolaszéke f. hó 11-én alakult tneg. El
nökké : dr. W'einberyer Ac'o'f, aielnökke ;
Polldk Vilmos, jegyzővé: Bányát Ferencz
és gondnokká Pick Ede választattak meg.

— Lévai feltaláló világszabadal
ma. A mozgófeiykopek legnagyobb vesze
delme volt a filmek gyuiet onysága. Tudva
levő, hogy ezek csak oly gyúlékony anyagból
készülnek, hogy a legkisebb szikra lelrobbanthatja. ilyenkor a g pkezelöá meg akarván
a drága filmet menteni, rendesen elvesztik
a fejüket, a teremben nem tudnak világos
ságot gyújtani s a sötétben levő közönség
közölt a legnagyobb pánik szokott kitörni.
Adler Zaigmcnd, lévai mozgóténykep-tuiaj ■
donos a gépeken olyan újítást tamil ki,
mey automat.ee végzi egyetlen tolóka
betaszítasa és kihúzása által a teremben a
lámpák e o lását, a vetetögép megindítását
és amikor a fi m-szalag lejár, a grp megá litását és a térimben a viliamosümpsk
folgyujtását. Kizárja .eljesen a tűzvészédeimet, mert egy pillanat alatt kidobhatja
a filmet. Sót a vetitölencsén is oiy újítást
eszközölt, hogy a működeiben levő gepben
a gyakran elpattanó lencsét egy pillanat
alatt kicserélheti, míg eddig sokszor órabos.zal várakoziatták a közönséget. Derek
lö dink találmányéra eddig már megkapta
a magyar, osztrák, német, francia es o asz
szabadalmat. ügy tudjuk, hogy a be ügymiuns er el fogja rendelni, hogy tűzbizton
ság okából valamennyi mozi-gep az Adlerfele készü ékkel szerelendő tel. Ali szívből
örülünk s gratulálunk derék fő dink si
keréhez.
— Gyászhir. Hosszú és fájdalmas
szenvedés uian eieienek legszebb szakában
f. hó 11.-én ragadta ki • halál szereltei
köréből Ao.latit Lajost, dr. Kmoskó Bé a
ügyvédi iiodájaLák kiváló szorgalmú írnokát,
akinek elhunyta rokonai, barátai és ismerő
sei körében nagy és őszinte részvétét keltett.
— Áthelyezés. Bemilrovict Ferenci,
aranyosmaron sir. sdófoiiszt hasonló minő
ségben Poasoryba helyezteti át.
— Lopás. A folyó bó 7-ikéröi 8-ikára
virradó ejjelen eddig ismeretlen tettes Rostnberg József hbamájkereskedő lakásából,
a veribeim-szekreny zárt fiókjából álku.cs
segélyével 4914 korona készpénzt ellopott.
A megejtett rendőri nyomozás betörési mrg
Lem állapított, hanem a viszonyokkal telje
sen ismerős egyén által elkövetett lopás
tettese ellen folytatja a nyomozást.

6
éjszakát ott töltsék, ha nem bírnak igazo 1vánnyal. Ily városokban a politikai ható
ságoktól minden egyes esetben külön tar
tózkodási engedély eszközlendö ki, amely
nek kiadását az megtagadhatja, ha a keres
kedelmi utazó a szabályszerű útlevélen
kivül a kereskedelmi szerződésben előirt
személyes igazolvánnyal nem rendelkezik.

—

Anyakönyvi

statisztika.

Az

állami anyakönyvi hivatal kimutatása szerint
az 1911. évben Léván összesen 267 volt a
szü etések száma. Es pedig : r. katb. 196,
— ref. 36, — ág. ev. 14, — izr. 21. —
Halálozás 217 volt. — Ezekből r. kath.
149, — ref. 35, — ág. ev. 12, -- izr. 21.
— A születések száma tehat 50-nel több a
halé ozások számánál. — Házasság összesen
57 köttetett. Róm. katb. 32, gör. kel. 2.
ref. 6, ág. ev, 1. izr. 3. — Vegyes házas
ság : r. katb. és ref. 6. — r. kath. és ág.
ev. 6, — ág. ev. és ref. 1.
— Állatvásár. A folyó hó 8-án
megtartott állatvárárra — melyre a szom
szédos községekben uralgó ragadoB betegség
miatt hasított körmü állatok felhajtása tilos
volt, — ó ielhajtato t 872 drb., melyből
132 drb. adatott el s igy a vásár forgalma
igen lanyha volt.

Kereskedők, hivatalnokok mun
kások és mindazoknak, kik napestig

zárt helyiségben foglalatoskodnak, uem
kell okvetlen vérkeringési zavarokban
szenvedniük, mert azt könnyen elkerülketik a természetes Ferenc Józsefkeserüviz czélszeríí használata által. A
kúra nagyon olcsó és egyszerű, két
szer az évben (akármely évszakban)
három héten keresztül reggelizés előtt
fél pohár valódi „Ferencz Józsefu-keserüvizet iszunk a nélkül, hogy ren
des életmódunkon bármit is kellene
változtatnunk. E megbízható gyógy
víznek egy háznál sem szabad hiá
nyoznia.
Tessék napilapjait, hirlapokat, divat
lapokat Nyitrai és Társz r. t. könyvkeres
kedésében Léván megrendelni, megkíméli
a postai beküldési költséget.

Husinségeu kívül — most még
kávé-és cukor drágaság Is. A baziaaaszonyoknak mostaLZban rósz időket kell
átélniük. A húsárak oly magasak, hogy
igazán nehéz egy jó darab húst z fzzékba
hozni. Az utolso hónapokban a kávé is
lényegesen megdrágult és hogy a takaré
kos háziasszonyt még jobban zavarba hozzák,
most még a cukorért is többet fisessen,
mint azé ött. Ly rósz időkben a régóta
jónak bizonyult Kathreiner-féle Kneípp ma
láta kávéra kell kű.őnösen fiigyelmeztelni.
A valódi Katbreiner az ismeretes eredeti
csomagokban, amelyek védjegyként „Kneipp
plébános11 nevét s arcképét és „Kathremer1'
nevet viselik, a babkávenak legjobb pótló
szere, valamint aiiiak legizlésebb vegyitéke
Kathremer használatánál tokkal kevesebb
cukor izükséges, mintha tisztán csak babkavot iszunk, avagy valami kávépótlékot
mint a vegyitéket használunk. Ennek folytán
Kathreiner által cukrot eg kávét takariiunk
és ezzel jó kis összegű pénzt. Ha a házi
asszonyoknak a húsra vonatkozólag is ilyen
jó pótlószerük volna, akkor bizonyosan
könnyebben volna elviselhető a drágaság.

— Az oroszországi plattokat fel
kereső kereskedeimi utazók az O os>országgal kötőit Kereskedeimi és hajózási
szerződésünk (1908. XXI. törvénycikk) XII.
cikk értelmében ott személyes igazolványt
váltani kötelesek, melyet csakis as itthonról
magunkkal vitt kereskedelmi utazói ipsrigazolványuk alapján nyerhetnek el, Ha egyes
városokban a hatóságok ily iparigaaolvónyok hiányát észre nem veszik is, más vá
rosokban viszont esek hiányából kifolyólag
a kereskedelmi utasók nagy kellemetlenek
geknek tehetik ki msgukat. Egyes váro
sokban a külföldi kereskede'mi utazók még
arrz sem nyerhetnek engedélyt, hogy as

Közönség köréből.
Felhívás.
Mindazokat, akik szám szerint nyilván
tartott gyüjtöivet kaptak a Bzrsm. Tanitókháaa céljaira és előfizetési felhívást, tiszte
lettel kérem, szíveskedjenek azokat címemre
visszaküldeni, bogy az eredményről beszá
molhassak. — Tisztelettel

Vőgh István
elnök.

B

A.

K

1912 január 14.

S

6067J1911. tlkvi szám.

Nyilvános köszönet.

Árverési hirdetményi kivonat.
A folyó év éa hó 4-én az esti órákbau
Friedmson Samu ur lévai lakos hátában
•
A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi ható
kiütött tűzvésznél működő tűzoltók részére ság közhírré teszi, hogy kiskorú Bábeia Lajos végiéa károsult 40 koronát volt szives adomá hajtaténak Petrovics Lajos végrehajtást szenvedő
nyozó’, me'y összeg átvételét midőn nyug elleni végrehajtási ügyben benyújtott árverési kérvénye
tázom, egyben a tűzoltók nevében bálás I folytán a nevezett végrehajtató javára 128 korona
gyerinektartásdij tőke és pedig minden nyolc korona
köszöoetemet nyilvánítom.
után 1910 évi január hó 1-től jaró 5° 0 kamatai 18
i kororona eddigi per és végrehajtási az ezúttal 18
Léva, 1912. január 13-án.
Bilcsek József
ttlaoltó-parancanok.
!

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései

!

1912. évi dec. bó 7-töl 1912 évi jhu. ho 14-ig.
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Születés.
na
4) ®

A szülői uere

® tí

I
A gyermek
neve

tue

István
Béla

tiú
fiú

Bada Lőrinc Holectka V.
Skolnik Lipót Knapp Vilma

Házassá fl-

Vőlegény es menyasszony neve
Joaclrm József Hribik Mária
özv. Berger L’pót Knapp Vilma
özv. Bagócsi Miháiy özv. VrskaK.

Halálozás

Az elAniyt neye
Reicher Ödön
Lázár Istváu
Szepesi János
Rácz József
özv. Kollava Lajos

Kora

83
2
66
68
34

éves
hó
éves
éves
éven

Vallása

i
1

koroua 60 fillérben megállapított árveres kéreti vala
mint a még felmerülendő további költségeknek kie^é
gitése végett az 1881 évi LX. t. ez. 144 § és a Vhn.
alapjáu a végrehajtási árverést a végre) aj tás t szenve
dő Pe’rovics Lajosnak a lévai kir. járásbíróság Kis
eudréd község batátában fekvő és a kiseudrédt 12
sztjkvbeu. A I. 1. sor lő. hrszám 12|a. ö. i. szám i
alatti ingatlan */, részére 260 korona, az A I. 2. sor ii
16 hrszu ingatlanra 16 korona, az ottani 13 aztjkv
A I. 1 aor lő hrsz 12,b. ö. i. számú iugathu */,
részére 200 korona, A I. 2. tor 17 hrszámu ingatlan
*/i részére 16 korona, A I. 4. sor 70 hrszu iugatlau
*/, részére 17 korona, A I ő. sor 71 hrszamiu ingatlau
’/j részére 9 korona, az ottani 32 sztjkvi A I. 1 sor
Ő8 hrszámu ingatlan */i részére 56 koroua, A I. 2 sor
67 hrszámu ingatlan
részére 839 korona, az ottani
34 sztjkvi A 1. sor 68 hrszámu ingatlan *|a részére
839 koroua. sz ottani 36 sztjkvbeu A 1. 1 sor 69
hrszámu ingatlan *ja 839 koroua kikiáltási arhan az
az árverést elreudelte még pedig a vhn. 25 § alapján
akként, hogy ezen határnapon a fenti iugatlauok a
m> gallap.tott kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb
áron el adatni nem fognak.
Ezen nyilvános bírói árverés 1912 évi február hó

I. napján d u. 3 órakor Barsendred község házánál
lesz megtartva.

Az árverelni szándékozók tartoznak az ingatlanok
kikiáltási árának lü0/°-at készpénzben vagy az 1881.
évi LX. t. ez. 42. §-abau je'zeit árfolyammal számítolt
és az 1881. évi 3383. számú I. M. R. 8. §-ában
kijelölt ovadékképes értékpapírban a
ki ül dűlt
kezéhez letenni vagy az 1881. évi LX. t. 170,
ezt
értelmében a bánatpénznek a hinságual történ.
I elő leges elhelyezéséről kiállított szabálvszerü elismer
A halál oka
vényt áiszo'gáltatni, mely kötelezettség alól csak a
Vhn. 21. §-ában megnevezettek vannak felmentve.
A kikiáltási árnál magasabb Ígéret esetén a
bánatpénz a Vhn 26. § ának meg felelően es az ott
Mellhártya gyűli.
jelzett következmények terhe alatt kiegészítendő.
Bélhuiút
Kelt Léván a kir. járásbíróság in nt telekönyvi
Aggkori végűim.
hatóságnál 1911. évi uov. bó 13. napján. Hoffmaun
Mtjzsugorodás
s. k. kir. járásbiró.
Szervi szívbaj
A kiadvány hiteléül.

rkath.
izrrkath.

Dodek
kir. tefokkönyvvezető.

Szerkesztői üzenet.
B V.. V. I., H. K. A kéziratokat megkaptuk, de
közlésüket a jövő számra kelleti halasztaunnk.

KIAPÓ LAKÁS
3 SZOBA MELLÉKHELYISÉGEKKEL

Lévai piaciárak

AZONNAL K I A P Ó. SZÉCHÉNYI U. 8.

Rovatvezető; Dr. Horváth Gyula reudörkap’tán’.

Buz» m.-má mánként 22 kor. 10 fill.—
22 kor. 60 Két.zerea 20 kor. — fill, 21
kor. — fill. — Roz, 19 kor. 40 fill. 19 kor.
80 fii. Arp* 18 kor. — fill. 19 kor. — fill.
Z»b 19 kor. 20 fil|. 19 kor. 60 fill.
Kukorica 19 kor. 60 fill. 20 kor. — fill.
— Lerc.n 41 kor. — fill. 41 kor. 60 fill. —
Bab 31 kor. 60 fill. 32 kor. — fill. —
Kö'ea 13 kor. — fill. 14 kor. — fill.
Vetőmagvak 100 kilónként.- Vöröz ló.
here tor mérteitől arankamentea 175 — 185
Vöiöe lóhere, kia aránkká 165—175 Vörös
lóhere, nagy aránkéi 150—160 Lucaerna
tei neszeitől arwnkamente, 130—138 Luoaerna, világos szemű aránké, 110—120

Szőlőoltvány eladás.

Saszla, Kövidinka, Mézes
fehér és Fehérbakator nölőokvány eladó. Ezrenként 200
korona árban. Nagyobb megren
delésnél árkedvezmény. Megren
deléseket elfogad Katóoz János
szőlészeti és borászati felügyelő

Egy eredeti dobos ara 2 korost.
Vidéki syögy.a.rliirakban krriiik
készítményéit.

W T-r-'l

rokodtiég, katerut ét elnyálkodao-,
Sörei- és h rghurut ellen né váaé-, H
roljon máit, mint a finomizü
' £is
^MeUCaramelleti

a „Három ienyő“-vel p

FT

bedörxsölés,

elismert, régi ióhirnevfl háziszej
izaggatas és hűtésből származó
mindéi nemű betegségek ellen.

ká’nto,
•4 Sál 7

Eredeti üvog ára kox. a.
fiyögvazertárban
- á« drogériában, omem
Fóazet küldési hely MOLL A. gyogyst-rozt
Ci. kir. odv. .ikllitij, Béé., I. Tuacbboro ».
Kapható irinden

Pustaszszentkereszti bérgazdaságomban
termelt tejet Léván szándékozom t lhe
lyezni, felkérem mindazokat, kik nálam
tejet venni óhajtanak, szíveskedjenek
nálam azt bejelenteni.
A tej jósá.áért és tisztaságáért jótállást
vállalok s az zárt palackokban lesz
házhoz szállítva,

“A2 OLLAszakorvosok\
által meg
vizsgálva ét
legjobbnak
minősítve I
van.
I
A’ét évi jót I
tucatónként
4.-, í.-,|
8.— éa
10. korona

Az
.OLLAtobb mint
20u orvos
által leg
GUMMl! megbízha

fc küllinlegeaeég. | tóbbnak van
M A tudomány műi
ti i■
ajánlva,
álláaa azerini f Kapható az
bebizonyított Í
-> ország min
legjobb létező £ den gyógy
GubmI
szertárácan
óo«/tr.
n jobb dro
gériákba.

tolláé

Követelje azonban hogy a ezállMja önnek ceaki
OLLA-t adjon ée ne engedjen magának caekélyebb
értékű ailány utánzatot mint rép oly jót’ feldiceémi.
Az eláruaitó helyek kimutatását. Árjegyzéket éa eredeti
propaganda reklámot ingyen küld az

M O LL-: F£ LE
kS_E I P LI TZ-PORA
Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztés
zavarokban es az illő életmód egyébb követkéz
ménjeiben szenvednek.

=Te|=

BERGER ERNŐ.

10000 drb. igen azép gyökérzetü
éa jó forradásu 0r08ZrÍzlíng,

Esztergomban.

Nyilttér.

kerestetik vidéki uriházhoz, szerény
igényű özvegy, ki háztartási teendők
mellett gyermekekkel is foglalkozna.
Ajánlatok „BARS" kiadóhivatalába
Léva. Barsmegye cimre küldendők.

AApoa Urb. orvosok éa magánoüQyQ soktól származó bizonyítvány igazolja a bittó,
eredményt. Csomagokban 20 is 40
fill. Dobozban 60 fillér. Kapható;
Lessen Bolemann gyógysserlgrábsn
ói Knapp Ignacz drogériájában
= Léván ~------

;
é
s
I
ga S
|
rt

rOLLAu gummínar Wira. B|437 Fraterstraase 67Kapható Lévái: KNAPP 1. drogériájában
ée PIC h EDE illatsterésgüz etében.

1912. január 14

JÖ

Uj bérkocsi.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön
séget, hotfy u j bérkocsi
vállalatot létesítettem. — A közönség
nagybecsű megrendeléseit kérve
tisztelettel

Heimann Mór Léva, Szepesi-utca 4.

A

-bt

1

Ö

= Kölcsönkönyvtár ==
újonnan kiegészítve kb 8000 kötet
magyar német és francia regény

NYITRA1 és TÁRSA R. T.
könyvkereskedésében LÉ VAN
Elö fzetés bármely nap kezdhető.

Porosz kőszén, koksz, bükk-

ölenként és vaggononként valamint fel
vágott fát legolcsóbban szállít
helyben és vidékre
i f j. Kovatsik JTátnos

hasábfa

Léván Szepessy-utcza 8 szám.

■WaeHMMaMMeMVr

KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

L É V A N.

Telefon ezám: 33.

Telefon Mám : 33

Piactéren, nagy kiterjedésű, gépraktárom céljára épült
házamban nagy választékú
állandó gépkiállítás van berendezve.
=■-- Hazai gyártmányú gépek:

akácz,
gledicsia.

—

nemes gyümölcsfa,
vadcncz és szölövssjzöröl.

Vi ághirü „RAPID" lánczos kutak. ..Alfa Separatoru tej éa
vajgazdasági gépek. — Legjobb minőstgű takarmánykamrák
elkészítése és felállítása jutányos árakban. —- Hofherr és
Schrantz féle főzcséplő készletek. Ganz-féle motorok minden

nagyságban, valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.

Legjobb bevásárlási forrás !

“WL

KERN TESTVÉREK
fűszer, gyarmatáru, es vasnagykereskedése

ALAFITTATOTT 1881

LÉVA.

TELEFON SZÁM 14.

Mindennemű fűszer és csemegeáruk.
Naponta friss felvágott és praqai sódar
Elismert legjobb minőségű kéivéhcValódi orosz fe&k és angol rumok.
Teasütemény, csemegebor, likőr, cognac, déligyümőlcs. dessert, cukorka s
mindennemű karácsonyfadísz a
legjutányosabb árakon. — — — —

Magyar gyártmányú folyton égő kályhák, fa- és széntartók,
kályhaellenzők, szesz-, szén és villamos vasalók, gyorsforralók,
kávé és teafőzők, húsvágógépek, konyhamérlegek, valamint
VARRÓGÉPEK stb. állandó nagy raktára.

■

Gyári raktárt tartunk legalkalmasabb

==

tiszta alumínium és valódi nikkel
főzőedényekből, modern háztartási és konyhafelszerelési czikkekből.

„CLIMAX" i Pénzt i
nyersolajmotor.
Legolcsóbb, legbiztosabb üzemerő Versenyképes árak
Elsőrangú minőség.
Több ezer referencia.

takarít meg!

Bachrich és Társa
motorgyári fióktelep

Budapest, Y9. Szabadságtér 17 sz
(Tőzsde palota/

Teleíonstám 71—01

Sllrgönjciim ,CL1SAX“.

8
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Közgyűlési meghívó.

l&J2. január 14.

JR,

2. Igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése, az évi zár
számadás felülvizsgálása és a mérleg megállapítása. A felment
vény megadása.
3. A tiszta nyeremény feletti rendelkezés.
4. Két igazgatósági és két felügyelő bizottsági tag választása
1912. évre.
5. Alapszabályszerü indítványok.

A „LÉVAI KERESKEDELMI BANK R. T.“ részvényesei
az 1912. évi február hó 9 én d u. 2 órakor

Léván, az Intézet helyiségében tartandó

VII. évi rendes közgyűlésére

Kelt Léva, 1912. január 10-én.

Az igazgatóság.

tisztelettel meghivatnak.
Kivonat az alapszabályokból .* 19 §. Szavazatképes részvényesnek csak
azon részvényes tekintetik, kinek nevére az illető részvény legalább 30 nappal
a közgyűlés előtt alapszabályszerűen átirato't és ki részvényét a szelvény
ívvel., együtt a közgyűlést megelőző napon az intézetnél vevény mellett letette.

Tárgysorozat:
1. Közgyűlési elnök választása és a közgyűlési jegyzőkönyv
hitelesítésére vonatkozó intézkedés.

Főmérlegszámla 1911. évi december hó 31-én.

Tartozik.

Vagyon
Készpénz, bankgíró, postatkptr
Váltótárca (jelz. bizt. 623600'—)
Jelzálog kölcsönök
Előleg értékpapírra
Értékpapírok
Adósok
Óvadék letét
Hátralékos kamat, előre fiz. visszl.
kamat stb.
Leltár

-------

f

kor.

--------

korona

i

Teher

97988
1951873
784680
28186
200149
72585
17000

30
06
30

Részvénytöke*)
Tartalékalap (idei dotációval 63000 K.
Betét
Hitelezők
Visszleszámitolt váltók
Óvadék
Engedm. jelzálog kölcsönök
Átmeneti kamat
Fel nem vett osztalék
Nyereség központnál
telepen

1

14644
3881
3170987

50
33

20
10

Követel.

korona

40119
4333 1

korona

31

79

f.

600000
52871
1512363
84207
758346
17000
69812
31770
163

66
46
50

44452

31

3170987

42
66
78

I

79

*) 200000 K. 1912 töl haszonrészes.

Halász Lipot
pénztáros.

Weisz Benő

Fodor Lipót

igazgató.

főkönyvelő.

Ezen főmérlfgszán lát a keresk. törvény 195 § a élteimében a fö- és segédkönyvekkel összeegyeztetve, valamint a kimutatott
leltározását helyeseknek és megegyezőnek találtuk

-A. felügyelő bizottság- :
Boros Gyula

Sugár MOr

Lőwy Llpót

elnök.

Faeladási hirdetmény.

'•1

Hárshegyében fekvő Pálosnagymező
község 1912. évi február hó 19-én
délelőtt 9 órakor a község házánál
tartandó nyilvános árverésen eladja a
tulajdonát képező erdőből az alább rész
letezett faanyagot:
1) A. 11, o. I. o. s. 16. sz. osztagából 1741 m3-re
bte-ült 1011 drb tö.ön álló jegenyefenyő fatörzset
' 1L
"■ 4ü- H/- °’zUgából 70 drb tűzi
fára alku nai bükkfát.
Kikiáltási ár ürméterenként 1 korona. Bánatpénz
35 korona Utó es ktkiáltási áron aluli ajánlatok el nem
fogadtatnak.
8*áind<Sk°*<tt ajánlataikat az árverési és szerzodési feltételek értelmében tegyék meg,
Árverési feltételek a beszterczebátiyai m. kir állami
erdőhtvatalnál a z.arnóezakohói m k. j. erdőgóndnoksagnál megtekinthetők.
®

U.KTEAS

■

aNcdl királyi
udvaWíe*

UNITED KINGD0M
TEA COMPY

LONDON

A VILÁG
—^LEGJOBB
TEÁI!
,d

<

■

Főraktár: Engel József és Fia. Léva-

Elöljáróság Pálosnagymező.

Csak a

minőség

—A hygienikus
révén lett

világhírű
a valódi

PALMA

I Polmakaucsuk
kaucsuk-cipíisarok I ágybetét
'n<Ssége
elsőrangú

Nwnutoa K,iM „ Iím
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