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A hirdetési bélyeg eltörlése.
Lukács László pónziii^vminisz

ter, mint tudjuk, törvényjavaslatot 
terjesztett In* a napokban a kcpvi- 
selőházlioz a hirdetési heh e# cltür- 
léséről, a melvet nem régiben Ausz
triában is eltöröltek. Kétségkívül 
na^v fontosságú ezen törvényjavas
lat a magyar ipar és kereskedelemi*e 
nézve, mert a hirdetési bélyeg for- 
galombénitó hatása nyomasztólag 
nehezedett minden üzleti Találko
zásra.

A nyugati államokban már rég 
belátták a hirdetés közgazdasági 
fontosságírt s mindennemű tehertől 
felszabadították azt. Látjuk is ennek 
hatását a külföldi lapok hirdetései
ben, melyek hihetetlen reklámot 
csinálnak saját termékeik és gyárt
mányaiknak. Tény az, hogy nálunk 
volt legnagyobb szüksége a forga
lomnak, kereskedelemi és ipari 
nyilvánosságnak, a kereslet és kíná
lat közötti teljesebb összeköttetés 
létesítése céljából a hirdetésre, azon-

T Á R C A .

.Juítemús.
Hol a morajló jutlak 
Móljről mélyről rohan 
S a réniifö sziklákkal 
Elitjei e j  fut /kosán:
A rintjó hulla mohiad 
Sú pátit arc tón été 
S merev szemekkel, hásttn 
Tekint az élj felé: 
l/alrónj homloka kóré 
(Hornit font a holt/.
Ke* kék virótj a parton 
HttZtfó imakai mond.
Szellő snttoj a jók költ.
.1 hónaira van ír.
A t/a</almaf. Iiekessejet
Ail « dalén/ a sir. 
hs a fen jő  törzsénél.
.1 holt! vitájánál.
Szomorít)!. néma csendben 
.1 jntjkos Anna’ áll.
Hazára, fejez és Íjak 
Szétszórva kor lile.
Hatokként hall aló 
Szeméitől kunja/c. . .

Sotty Gusztáváé.

bán az érdekelt felek nem élhettek 
vele oly arányban, mint azt üzletük, 
vagy vállalkozásuk megkívánta vol
na, mert ezt a hirdetési bélyegilleték 
tetemes költséggel terhelte meg. a 
melyet különösen kezdő iparosok 
és kereskedők nem bírtak volna meg.

Ma a reklám fontosságát magya
rázni felesleges. Ez a motora min
dennek: a szárny, a mely merész 
röpii léssel viszi a vállalkozásokat 
sikerre. Nélküle béna minden ipari, 
vagy kereskedelmi kezdeményezés, 
erejét veszíti a legértekesebb idea 
is. Aki okosan tudja felhasználni, 
silányabb cikkével is jobban boldo
gul vele. mint nélküle a legjobb, 
legtökéletesebb produktum készítője.

A külföld régtől fogva és teljes 
mértékben felismerte ennek a nagy 
forgalmi értéknek a fontosságát. 
Tudatára jött annak, hogy a modern 
élet lázában a legnagyobb hatalom 
a nyomatott betii. a mely nem ismer 
akadályt, áthat hegy-völgyön, ten
gereken, hozzáfér mindenüvé és 
mindenkihez. Ks a külföldi iparosok

és kereskedők élnek is ezzel a nagy
hatalmi fegyverrel. Készítményeiket 
belezugják, harsogják füleinkbe, 
elárasztják azok hírével házaink 
falát, újságainkat, a szinlapot, gyuj- 
tószerszámot, mindent ami körülöt
tünk van, ami kezünkbe kerül. Aka
ratunk ellenére hozzá szoktatnak 
bennünket azok nevéhez, védjegyé
hez, csomagolási módjához.

Es itt következik az a momen
tum, melyre cikkhelyünkben külö
nösen reá kívántunk mutatni.

I jjabbau a magyar iparos is 
mindinkább számol a reklám fon
tosságával. Ha nem is erejéhez ké
pest. vagy a szükséghez mérten, de 
mégis hasonlithatlanul többet áldoz 
hirdetésre, plakátra, mint egy-két 
évtizeddel ezelőtt. De ha bemegyünk 
akár a főváros, akár valamely na
gyobb vidéki város üzletébe, vájjon 
megtaláljuk-e a magyar iparcikkek 
eme hirdetőit? Lehet, hogy igen, de 
csak eldugva, mellőzötten, mint a 
mostohát. A kirakatban vagy a

Az apáca.
A toronyéin egyet ütött éjfél után. 

Az tipeg Amália nővér még egyszer végig 
ment a kongó folyosón, hogy meggyőződjék 
aludni lért-e az egész ház Csoszogó léptei 
csakhamar elhangzottak a holtiv alatt s azu
tán elcsendesült minden, elpilledt minden.

Az egyik szoba lakója azonban ébren 
van még. Az asztalkán még ott ég a lámpa.
A félre csúszott ernyő alól ni világit a fal 
mellett álló fiókos szekrényre, melyen egy 
miniatűr ébenfa feszület van. A szekrény 
fölött egv Szüz-Mária kép lóg a falon, alatta 
egy piros örök mécs. Az asztalkán össze
gyűrt njság bever szanaszét szórt lapokkal.

A sötétebh háttérben megvetett ágyon 
fekszik egy nő alak sötét ruhája és fehér 
ralantieája elárulják kilétét. Egy apáca.

Arcát vánkosába rejti. Egész teste gör
csösen vonaklik. Már bosszú ideje fekszik 
ebben a helyzetben, midőn egyszerre föl
emeli fejéi. A mécs fénye belevilágít két. 
mély, si*!ét szemébe, finom szabályos kör- ( 
vonásn arcába.

Lassan fölemelkedik, odamegy a kis 
ablakhoz, az egyetlenhez, melyen beárad reg
gelenként a napfény magányos cellájába. 
Föltárja az ablak szárnyakat s oda könyököl 
a keskeny párkányra. Égő hmnlnkát hevesen 
hozzászoritja a hideg ablakrácshoz, s kibá
mul a sötét, alaktalan éjbe.

Ideges képzelődése azonban csakhamar 
alakot ád a sötétnek. A kert bokrai bené
pesülnek : a háttér fái összeolvadva a sötét 
felhőkkel, lomhán közelednek feléje, mint 
egy mozgó falanksz. () meg csak nézi nézi 
kerekre tágult pupillával. Az ércfal meg 
jön mindig közelebb és közelebb. Érzi, hogy 
mindjárt összszoritjn. Már csuk egy lépés...

Ekkor egy tücsök cirpelui kezdett. 
Ez visszadta öntudatát, a phantornok eltiin 
tok. A hűvös májusi levegő megcsapja arcát. 
Hideg borzadály fut végig testén.

Föláll, becsukja az ablakot s lassan 
eszmélve körülnéz a szobában. Tekintete az 
asztalkán levő hírlapun akadt meg. Hirtelen 
arcába szokott a vér. Ez ismét eszébe jut
tatott mindent.

..Nem, nem lehet. Az lehetetlen!*’ Az 
után mintha még egyszer meg akarna gyö 
ződni arról a „hihetetlen** hírről, felvette a/ 
újságot, a lámpát meg odatette a szekrényre 
a mécshez, levette róla a zöld ernyőt, mintha 
jobban akarná látni, és elolvasta még egyszer 
azt a hirt, melynek első olvasására egész 
lényében megrendült. Kövid pár sorból álló 
hymen hír volt az egész: Szócső Elemér 
budapesti orvos ma vezette oltárhoz Kendv 
Malvinkát. Kendv Uusztáv hírlapíró és neje 
született Zborói Klára bájos leányát.

S ez a néhány sor olyan vihart támasz
tott lelkében.

E pár sor elolvasására felujultak lel-
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szcmLcütlöbb helyeken Ívii 11 öltii pro
duktumok tolakodó szószólói tűnnek 
elénk.

Azok csábítanak vételre, csinos, 
sokszínű képekben ajánlva mindent.

11 vképen kereskedőink a kül
földi iparcikkeknek öntudatlan ter -  
jeu/tdivé és hazaiaknak cln\omoiva 
válnak. A helyett ,  hogy a magyar 
áruért lépnének sorompóba, meg* ha 
az valam ivei gyengébb is. sziveseb- 
1 >e 11 ist ápolj ák liléi* a selejtesebb 

külföldi cikket is.
W m csoda hat. ha rajtunk az 

utolsó i*nmb is idegen készítmény 
és hoi*\ iparunk szemben annyi 
áldozattal, igaz és becsületes törek
véssel a pangás stádiumban van

Klsö sorban kereskedőinknek, 
az iparcikkek természetes közvetí
tőinek kell felkarolniuk a magyar 
ipar termékeit, óvárosainkat, iparo
sainkat segíteniük kell a becsületes 
terjesztés, a tisztességes l ek lám mun
kájában. Áldozniuk kell a hirdeté
sekre. reklámokra. hogy a nagy kö
zönség ügyelnie lelliivassék és is
merje, tudja hol, mit és hogyan 
vásárolhat.

Ma már ez amúgy sem nehéz 
A parlament egyik legközelebbi 
intézkedése a hirdetési bélyegnek, 
a mely eddig nagy sulykai nehe
zedett az iparcikkek hírének továb
bítására. eltörlése lesz. Az az áldo
zat. a mely Ível a reklám ezután 
járni fog. módot nyújt reá, hogy 
nagyobb mértékben vegyük lel a 
külfölddel a versenyt. Ks ez a csoda
szer. némi ötletosséggel. okosan es 
rendszeresen alkalmazna, nem várt 
fellendülést fog okozni iparunk terén.

Szemesnek áll a világ, tartja a

kében az elfeledt régi emlékek. A boldog 
leány évek. A tánciskolában 1«>ll«ilt pásztor- 
órák Az * t s z e m ű .  barna gyerek. a 
Szee»ő Kuni

Kszébe jutottak az első bál izgalmai, az 
a barim medikus, a ki a snupe alatt annyi 
szépet mondott neki.

A ki azután majdnem mindennapos 
vendég volt bázuknál.

,íü\ eiidobelijének tekintették minden üt t 
Szócsőt, csak azt várták. hogy diplomáját 
megszerezze.

Azután közbejött az a végzetes est
...................... a fiú haraggal távozott, (> po-
dig a tapasztalatlan, bulin szép leány azt bitté, 
bogy most mar mindennek vége.

Apáca lett. Szülői ellenezték a dolgot, 
ed végre niegliajoltak a leány szeszélye előtt.

o  tehát apáca lett. Lemondott az élet 
oroméiról, vis>za vonult a szent falak közé. 
azt hívén, itt eltudja felejteni a fújó* emléket, 
azt az embert

Ks íme a hírre. li»*g!\ más lánynyal kötött 
Irigyet, az erőszakkal elfojtott érzés elütór 
kebléből, lüktető szive \adul löki szét ereibe 
a vért, a esulódás keserű érzete, ii féltékeny 
ség eltorzítják szép vonásait.

Föltekint az újságból s ránéz a megles 
tesült Fájdalomnak szenvedő arcába.

A mécs fénye épen a leány arcába \ ilágit.
Az hirtelen megváltozik A azét kuszáit 

vonások elsimulnak, a fénylő tüzes szem 
szelíddé válik.

magyar közmondás. S láthatjuk őzt 
a külföldi iparnak versenyéből is. 
hogy bár gyakran készítményéi 
nem állják ki a versenyt a szolid 
magyar gyártmány nyal, de hallat
lanul széles körben lorszi mzott 
reklámjával saját piacainkról is 
képes volt kiszorítani termékeinket.

A hirdetésbélyeg eltörléséről 
szóló törvényjavaslat lesz hivatva 
a magyar ipar és kereskedelem 
fejlődésének útját egyengetni s ha
tását. hisszük, mára közeljövőben 
érezni lógjuk.

A > é r t s e  m á s ,  li 'i 'i  m i t  <i s z e l

Hu> őszi isién. hogyha alkonyul .
\i értse ani.< a : l d  lomb mit In-szél 
Síitáiként balkon ha fölélik borai.
AV értse más. boifif mit zeng a madár 
Ib na a csalitban, rózsák fejtekén 
Se értse más csak te mey é n 1

A' tadja más, boyy mi a szerelem —
A : észbontó, noyy, édes fajdalom.
Se tutija más. mint pihegs: keblemen 
lleszketre. hogyha átölel karom.
Se tudja más, mint perzsel, ég a esők 
-4 szenvedélyek lázas éjjelén 
Se tudja m ás - csak te meg én!

Szilagyi Ferencz.

U I R E K-
Bathy László diszelnök. A lévai kat- 

holikns legényegylet legutóbb tartott kóz- 
gvülésén 1> a 1 li y László prépost-plébánost 
egyhangúlag és kózlelkesedéssel örökös disz 
• •Illőkévé választotta. Az erről sz/dó elismerő 
okiratot vasárnap délelőtt nyújtotta át 
S i p o s s  Antal egyesületi elnök vezetése 
alatt álló választmányi küldöttség a prépost- 
plébános úrnak, ki meghatva mondott knszö- 
netet a küldöttségnek. I\r alkalommal nem 
mulaszthatjuk el felemlíteni, hogy a gyönyö
rűm kiállított elismerő oklevél Lakai .1. 
tanító jelölt müve. Lábai tanító jelölt Istentől

A tájdal inas Istenanva képe eszébe jut
tatta a t i o| got át, melyhez képest az ő Kál
váriája elenyézü semmiség.

Kszébe juttatta e falak közt elhangzott
esküjét ................................. és soha világi
Liondotat.erz.es. szmvedélv nem háboritandja 
leltemet.“

Kz visszavarázsolta a nyugalmat szivébe. 
Küleinelteak is. ébenfa keresztet, ajkaihoz szo
rította es nézte, nézte megdiresöiilt arccal a 
képet. nlyau volt mint egy alahastrom nm- 
óonna kép. t ’alantieaja pedig glóriaként vette 
kórul arcát.

*♦ *
Jókor reggel mikor az öreg Amália 

aazda^szonyi teendőit veszendő a konyhába 
>"’t»:tt. a kert feljárójánál találkozott Lucia 
nővérrel, aki öt a szokott nyugalmával iid- 
\ ózol te.

Alván a kiállt izgalomnak nyoma se 
látszott, hideg és mozdulatlan volt. mint más 
kor. Lelke pedig szenvedély télén s a múlt 
éji emlék csak mint egy rósz álom utóhatása 
élt szivében.

A reggelinél azonban föltűnt a fiatalabb 
apácának Lucia >/.orakozottsága s meg kér 
dezte tőle valamelyik, hogy micsoda problé
mán „töri a fejét.

<> elmosolyodott; azután lassan hozzá 
tett**: Mikor az ember mindent elveszít, a 
a mit az  elet nyújt, szeme a földön tárgyat 
többé nem találva az éghez emelkedik."

Bánki Vidor.

nagy festői tehetséggel megáldott fiatal em
ber, kinek talentumáról egy hírneves festő 
mesterünk igen elismerőleg nyilatko;oit és a 
festészet terén továbbképzést ajánlotta.

Rozas hir. Schnirer István, az első 
magyar általános biztosító társaság lisztvi
selője a napokban jegyezte el néhai Pápay 
Ignác földbirtokos és neje szül. A x m aiin  
I lenni ii bájos leányát M a r is k a  kisasszonyt, 
Deménden. Az igaz boldogság tavaszi verő 
fénye sugározza be a szerető szivek frigyéi;

Fejedelmi vendegek Vamos-Mikolan.
Krzsébet bajor kir. hercegnő és férje bán* 
Seefried < >1tó kividen délelőtt Vámos-Mikidán 
jártak a Huszár-féle földbirtok és erdőség 
megtekintése végeit, lé földbirtokot, melyet 
előzőleg a királyi ház főerdömestere is meg
megszemlélt már hir szerint megvétel végett 
szemlélgetik.

A vármegyei utak megszemlélése vé 
gélt a kereskedelemügyi miniszter által ki
küldött Z sedén yi (ívnia műszaki tanácsos 
f. hó ltl-én érkezett Aranyos.Marót Ina s más
nap az alispánnál és a kir. álamépitészeti 
hivatal főnökével már megkezdte az utak 
bejárásait, a mi több napot fog igénybe 

I venni
Honvédségünk höreböl. K a d a r József 

a debreczeni ,‘iVI-ik os. és kir. sorgyalogezred 
I oszt. kapitánya a m. kir honvédség állo
mányába fölvétetvén, szolgálattétel végett 
Lévára helyeztetett át.

Kulisszák mögül. Hát persze, hogy 
aki nyerni akar, annak kockára kell tenni 
valamit. X. úr pedig nyerni akart és mindé 
nen. Azért igen helyes elvnek állította maga 
elé, hogy apró ajándékokkal leköti a hatal
masokat, hogy a húsos fazékból neki is 
juttasanak. A,múlt napokban X ur gyümöl
csöt küldött a I > város polgármesterének legszi - 
vélvesebb üdvözlete kíséretében. A fiúcska, ki 
a gyümölcsöt vitt**, átadta azl és mcgbnrra-- 
valozottaii, boldogan tért vissza. No mit inon 

; dott a polgármester úrV keidé X a fiútól. 
Fekszik, kérem, beteg egy hete! — volt a 
válasz. Már hogy lémmé beteg mikor reggel 
találkoztam vele! (Vak nem villed máshová. 
A fiiueska megnevezte a helyet, bizony a 
régi polgármesterhez vitte az uj helyen az 
ajándékot. Nosza egy két nyakleves után 
sírva ment n szegény fin visszakérni az úján 
dék gyümölcsöt és sírva kinálgatta vissza a 
borravalót is. melyből már boldogságában 
két krajcárt cigarettára elköltött, A gyümöl 
esőt visszaadták és az ily liánv attatáa után 
került oda, hová szánva volt. Hát persze aki 
nyerni akar annak koezkáztatui is kell valamit, 
mert hát „kéz kezet mos" és „apró ajándékok 
erősítik meg a barátságot** Bizony!

A római zarándok útra. mely Buda
pestről kedden három vonattal és 1400 em
berrel iiuliilt. tőlünk is többen vállalkoztak. 
B a th y  László prépost-plébános vezetése 
alatt hétfőn indultak Lakner Aladár, M«**I 
vecky Ottó, Jozsefesek Héza. (íusztali Kndre 
Selmbert Bál. Soósné és többen. Az út kö- 
rülbelöl bárom hétig lóg tartani. ^  >

Eljegyzés. Va lk<»v ies újbá
nyái kir. aljárásbirő eljegyezte neszpáli Justh 
Jolán kisasszonyt Aranyos-Maródion. 
S e h ii f fe r  Károly lévai kereskedői f. hó 
lö án jegyezte el F e d e m *  Bezsi kisasz 
szunyt Balassa! íy annatró!.

Esküdtszéki tagok. Az ar.-marótlii kir. 
törvényszék Andrássy Sándor kir. lavény- 
széki elnök enöklctc alatt szombaton tartott 
ülésében a május hó 14-én kezdődő esküdtszéki 
ülésszakhoz a következő esküdtek sorsoltat- 
tak ki. Hendestagok: Kórody Ferenc, Pnnocky 
Lajos, Mázsa István Tóth Károly. Barát 
István, Hr. Miseimnek Béla, Palknvics ( ívnia, 
öreg Konc Károly, Kaldmvits József, I >r. 
Wildmann Adolf, Dióssy József. Keltz (ívnia, 
Dr. Weisz Zsigáimul, Dr. (írossman Henrik, 
Búzás István, Perl Ignác. Hisner Kde. Mocsy 
Lajos, Bauinann Samu, Simek Ármin, Ka 
elielmaim Karoly, I)r. Hátnos Béter, Kersik 
János, Dr. Balbaeb Béla, Kopcsányi László), 
Szandiuer Sándor, Salzberger József, Kern 
\ iltnos. Varga Miklós, Raselmiann Tamás, 
póttagok; Sándor Károly, Kakovazky István,
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szijgyártó, Stift János, f ’sepeln István, Vt»l 
murin Antal. Kozma Ódon, Moesz Rezső, 
Laky dános. Budinszky Lajos, Kleiselimann 
Samu.

Halálozás. Steyrer Károly zelizi gyógy
szerész I. lm JJ-éu hosszas szenvedés illan 
meghalt Zelizen. A megboldog.^ullat fiaiul 
neje gyászolja. Temetése I ho J4-eti volt a 
kornyék nagy részvéte mellett.

Tüzet fojott vasúti híd Az április 
JS un. Szakállasról Ipolyság felé haladé) dél
előtti vonat gőzöséből kicsapott szikrák, egy 
ártéri tahidnak puhafából készült s már eléggé 
száraz és repedéses gerendazatát tűzre ger 
jesztették. tie leon osztúL mérnök nyomban 
kiszállt a helyszínére s erélyes és gyors in 
tézkedésekkel*gátat vetőit a tűz lovaterjede- 
sénok, úgy hogv a délutáni •> órai vonat mar 
csak igen csekély késedelemmel ukatalyla 
latiul közlekedhetett.

Magyar név. Löze Imre gélét neki 
kántortaniló. ki hazafias buzgalommal s igazi 
lelkesedéssel küzd a magyarosítás terén 
vezetéknevet belügyminiszteri engedélyivel 
.. Lelkes" re \ áltoztatttt.

Rehabilitált tanitu. Sebő l’ius dobó- 
herekaljai S éves iskolás fin vaséi rnap reggel re 
hirtelen meghalt. Az beszélték, hogy a taní
tó ütötte pálcával lejbe, ez okozta halálát. 
Hétfőn délután Pogány Virgil kir. járásiam 
és dr. Szakmán' Pál űgvészségi megbizotl- 
helyettes jelenlétében dr. Karafiátb Márius 
igazgató főorvos és dr. Lakner Zoltán orvos 
megejtették a lörvényszéki boncolást, mely 
alkalommal megállapittatütt, hogy a kis fiú 
halálát régi tüdőbajból származó ■enyvesség 
és vízfej okozta

Kinevezés. Hontvármegye főispánja 
dezseri Hol em un Vilmos végzett joghall
gatót közizgatási gyakornokká nevzete ki.

Anyakönyvi kinsvezesek. A belügyi- 
miniszter a kistapolcsányi anyakönyvi kerü
letbe auyaköny vezető helyettessé Hinlner 
Vilmos segédjegyzőt. háhiau Lajos helyettes 
körjegyzőt a jánosgvarmat i kerületbe anya 
könyvvezetővé, Pomotliy Kálmánt az egegi 
kerületbe auvakönyv vezető lielyetessé ne 
vezte ki.

A loosztalyozashoz a pozsonyi V 
hadtest parancsnokság miknliehi I fornemissza 
Stonikovich lst\ém óik  Imszéirezredbeli szá- 
zadost rendelte ki.

Az Első magyar altalancs biztosító 
tarsasay folyó hó 6-án tartoita közgyűlését 
rs*»konics Kmlre gr-jf elnöklete mellett, aki 
bejelentette, hogy J7 részvényes jeleni meg 
7>3 szavazat kép\ ise|et ‘ben. Az iga gátőrig 
jelcini, hogy a biztosítási u/a-l általában 
nyereséggel záródott* Az elemi bjzt isitasi 
ágak közül ezúttal a tűz és sz ílitmá 
tusi tó üzlet lefolyása volt kevésbb 
l»e. valamint a biztosító üzlet egész vonalún 
folytonos volt a társaság fejlődés.*, ebben az 
üzletágban is orv 'iidetetes mozza iát az. hogy 
tűz és szállitmánvi dijbe\étel az ISffs iki 
u  skk.sko kor. dm fillérről i s d  ben 13.503. 
kor 07 fillérre emelkedett, vagyis 63ö.7>39 
koronádé fillér összegű gyarapodást mutat 
A tűz kár tkban afconbari űrtylrá fgéilybe Vették 
a tekintélyes díjbevételt, hogy a régeb 
ben haszonhajtónak bizonyult üzletágban 
ezúttal számításba vehető uyej-e.sé*gct• oJérui 
nem lehetett. A jégbiztnsito üzlet, amely 
évtizedekéi át nagy hajkéirt Nnlrosiiit a mér 
icgre. végre az 1x99. évben, kivételesen ked 
voző jégkár viszonyok kozőtL ‘nVe’reség. f ho
zott; ez azonban, csakis _ «|nnjk .ké*y. »nji *tő, 
hogy 1899-ben rendkívül csekély volt a jég
verések színia. A jégJiizto*iin <iijb«\éHd 
lS99-ben szintén növekedett, amennyiben 
ö.O4ő,7)03 kor. JJ fillér 'magasságot"ért el, 
ami az elűző évihez képys.t J.(MJL9.J7) kor. 33 
fillér gvarapodá^. Az életbiztosító üzletiig a 
ráfordított, gondot és mrmk-ár kielégítő módon 
jutalmazta. Az uj szerzemény IS99 ben 
4l.7b0.J04 kor. bl fillér volt: a biztosított 
töke állománya pedig J7>3.böJ.Osu korona 31 
fillérre emelkedett vagyis IJ.tM3.fi7l komim 
összeggel haladta túl az előző évi állomány t. 
Az életbiztosító díjtartalékok ma már 
71.559,669 kor. r»7 fillérre rúgnak, a viszont- 
biztosítások nékíil 17 bőséges tartalékolás mel 
lett, az 1809. évi tiszta nyereségül, az élet-

biztositó üzletágban 977,833 kor. 5J fillér 
os/egget sikerült elérni. Javasolja az igazga
tóság, hogy az elért 996,7H> kor. 1H fillér 
liszta nyereségből fizessenek ki az élet biz
tosítottak nyeremény részéül 440,137) kor. 9J 
fillért, az igazgatósági nyeremény-osztalékra 
7)‘d.S0( kor. 17 fillért, a tisztviselők remény - 
osztalékra J9,ÍM)3 k»»r. ŐS fillért, a tiszlvise 
lök nyugdíjalapjára 19,937) korona 7J fillért, 
osztalékul pedig minden egész részvény illan 
17)0 koronát. A föl) maradó 2003 kor. 79 lil 
lért külön tartalékalapra vezelik. A közgyii 
lés a jelentést tudomásul T«*tt«» s a fölment - 
vényt megadta. As elnök meleg hangon 
emlékezett meg nz elhunyt Keleti István 
választmányi s Batthyány ( iéza és Jekell'a 
hissy Lajos felügyelő bizottsági tagúkról, 
mini akik az ilézet életében tevékonv részt 
vettek. \ égül megválasztotta a közgyűlés 
választmánnyá tagokul Korniss Károly grófot 
es riiumry (Hölgyöt, a felügyelő-bizottságba 
jiedig Ihirchard-Uélaváry komádét és Németh 
Tituszt.

Hadaprodok fölvétele. A budapesti
cs. és kir. gyalogsági hadapródiskola a jövő 
P.HH) 1901. iskolai évre az ]. évfolyamba 
száz növendéket vesz föl. Az iskola felsőbb 
évfolyamaiba csakis akkor vesznek föl nö
vendékeket, ha üresedésvan. A IV. év
folyamba fölvételnek helye nincs. Az összes 
fölvételt tartalmazó füzet az iskola parancs
nokságánál negyven fillér beküldése mellett 
kaphat/). A föltételek szerint fölszerelt folya
modványt legkésőbb augusztus 15-dikéig kell 
a hadapródiskola parancsnokságánál benyúj
tani. Később beérkező vagy hiányosan föl
szerelt kérvényeket nem vesznek figy elembe. 
Az iskolai év megkezdése után pályázókat 
nem vesznek föl.

Nincs Magyarországon olyan erdekes lap. mint a 
Rejtelmes Világ, in ch  a m ondem  spiritualizm usnak 
Incm spiritizm usuukl egyetlen m agyar orgánum a. Min
den e vés száma nem csak dús tartalm ával, hanem a 
m aga nem ében páratlan érdekességével is a szó szoros 
értelmében egyed id  áll. N égy évi fönnállása óta ú g y 
szólván teljesen  m eghódította a müveit küzonségvt. 
m ely ma már sz.okatlau figyelem m el tanulm ányozza a 
láthatatlan v ilá g  rejtelmeit a józan é«z kritikájának 
lényénél. A R ejtelm es V ilág  a legutóbbi időkig egy 
kiadó- vállalat birtokában volt. » mint azonban legu
tóbbi szám ából ürömmel crtosidünk. *• lapot eddigi 
felelős szerkesztője , S irak i Ferenc, ismert fővárosi 
iiurlapiró vette át. s a lapja m unkatársainak illusztris  
névsorában ott látjuk a niagy n  főrangúi v ilá g  több 
előkelő tagját is. a m agyar társadalm i kitűnőségek 
és neves irók társaság t•;ni. Így a lap f'ös/orkesztüje : 
Itáró Mikna János, eredet I . _
nyíre Be kaira (insztávué, F áylné H eutaller Mariska. 
Hátié Zoltán, cs. ,'•* k"-. kam arás.. Imuv. min. oszt. 
tanácsos, Madách Hadár, po gyelúki Köth József, 
nyug. k ir taufoli evei Hanti János, szakisko la i igaz- 
oat". Itecske Hálint, ,\ ug. kir. pénziigyigazgato . Po- 
g  cs Kornél mérnök, t ■ »r«lai Vilm os mm. hvnok stb. 
stb . Írják, k iiIbiidről pétiig Flammnrion. de Kocuas 
francia ezredes, t s, az angol kir. akad. elnöke,
W allace a híres terűn ~zettudós. K<»mbom*o stb kül- 
denek reiidkivill é rd é i,.-s cikkeket Április 1-éu
m egjelent szám a JÓ oldal terjedelm ű s gyönyörű  szitn s  
borítékban van. Kivonat s tnrdalma a következő J e 
lenségek ;i sze llem világo  >l ilrta  Hűd Jánost .b*iu- 
dula'.ii vélekedés (V allás, id egesség és h isztériái K i
végzés után. (Irta : H ichepin. Franciából) Sorozatos 
szelhm tjelenségek és látom ások A kiütni becsü let
szava. légy rajzoló és tisztán .eövá fejlődő médium 
|«ve|e. Ö nkéntes m auifeszta k K d ocsá n  A
s/iigcs/Jió hatása. A lap állandó künyvidaku inolék- 
l.-te Mt s. Mai in ge Britten Emma Szélit m világ  cimtt 
nng\érd«kü rnfive. a m elyből az \ . fejezet (A I• Gvö- 
szét Angliában ( ’aventlisli Dm liey János van soron.

K’ ejtelm es V ilá g  két kiadásban jelen ik  meg. A 
d iszkiailás időfizetési ára : egész, évre 20 kor. félévre 
10 kor., m g yed é vre  ö kor. A rendes kiadásé : 12 
korona, illetve ♦» és koro m . V id ékre  m utatványszá
mot ’.!» fillér bekühlése ellenébben m ely b é ly e g e k 
ben is beküldhető. bérm entve küld a kiadóhivatal
Budap st, \ Ml. I*rátcu ut a 44 az. Melegen ajánl
juk  a lapot érdeklődő olvasó közönségünk figyelm ébe.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Bajcs Intézkedtünk . a napokban levél m egy 

P P Ar -Maroth K lkühlöttük. Lujza. M ég uiost is 
t*«• 111;rii 1 a k;i j \ akadály ' Kérünk m ég  egy csu k ló t! 
Ueméljuk nem sokára olvash atjuk  kétíves sorait. F a j
dalom, bánat árad azokból, de o|\ kedV ességgel. liogv 
inkáid* vigasztalók, mint |e|iang«*lók.. Az élet néha oly 
üresnek látszik, hogy örvendenünk kell m ég azon is. 
ha bánatunkat, fájdalm ainkat ápolgathatjuk. becézhet
jü k . Milyen szép eszm ényi lé liekhivntás «•/. a banat- 
zpolgatás ! Kunéi csak egy nagyobb v a n . m egküzdeni 
a lem ondással. Felü lem elkedni önm agunkon, letörölni 
a gyá va  könnyekéi és pillanatról-pillnnatra jobban 
niegedzett szívvel felejteni a múltat, eltűrni a jelent 
és nem félni a |"VÜtöl. Hogy a s zív  összetol ik ? Ah ki 
törődnék ily cse k é lység g e l ? Az em berek liórom- 
n tg y ed e  úgyis csak já té k s z e rn e k  te k in ti u szivet, ö  a |

já ték szerek  sorsa a m egsem m isülés! V ég re  is ö ssze
toldozott, foltozott zsivvel m ég leltet élni, csak a lélek 
m aradjon ép és egészséges. A léleknek pedig az 
okosak mun a szívben, hanem a főben adnak trónust 
az uralkodásra. Lemondani, felejteni. T e g y e  m eg ezt ’ 
Ks eg.\ csekély  részt vissza lop \ele az elveszettnek 
hitt boldogságból. Kz a cse k é ly  rész a m egelégedés 
De hál > / is jobb. mint a sem m i! Kakukft. Kzonmd 
m egátkozzuk a riigyfakasztó tavaszt, m ely »»nt is elet 
re keltette. Mit gondol ön az Isten ért?  Hisz az ilyen 
vers. : i Apolló lisztéit fejéhez v ág ja  a keze ugyúba 
eső első tintatartót : Íme :

Kimúlt a tél. itt a tavasz 
A tea nyájas és nem rav a sz,
A rca virág, szem e kék . . .
M osolygása csodaszép

Ö rvendjetek jó  em b erek!
M egérkezett a k ik elet 
Boruljunk le e léje  
Bársonyos Ilikéidére.

I gy-iigy  csak boruljon le és le geljen  tovább^! 
H ozzánk azonban ne j"jj"U  kérődzőm .

H I R D E T É S E K .

1S9 fc/dlll.
Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági vcgrclmjtó nz 1HH1. evi 
L\. t.-c. I0J. ;i crtdinébeu ezennel közhírré
teszi, lioL'.v ;t lévai kir. járásbíróság az l ‘.H)0 
évi v J93.J53.J40 számú végzése következté
ben 1 >r. lvraft Karoly l>r. Klein Jakab és 
I >r. Hass Zsigniond ügyvéd által képviselt 
A. (iseliwimlt — \V einlielt Adolf —- Steril 
Rudolf javára Hál Imre ellen J3. 396 és 101 
kor. s jár. erejéig 1900 évi ápril hó 5-én 
foüanositotl kielégítési végrehajtás utján le 
és felül foglalt és J7JJ kor. 40 fii. becsült 
kővetkező ingóságok, u. m. kész cipő áruk - 
üzleti berendezés stb. nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbíró
ság 1900-ik évi V. J33 J és J5J J szánni 
végzése folytán fenti kor. fii. tőkekövetelés 
s jár erejéig Léván végrehajtást szenvedett 
üzlethelyiségében leendő eszközlésre 1900 evi 
május ho 4 napjanak délelőtti 8 órája határ
időül kitiizetik és ahhoz venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. 
és Hk  £ a értelmében készpénzfizetés mel
len. a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén 
becs.tr 1.1 alul is el fognak adatni.

A ennyiben az elárverezendő, ingósá
gokat mások is le és felülfoglaltatták s azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az Is>|. évi l.\  t. c. IJD.§. élteimében ezek 
javaira is elrendeltetik.

Kelt Léván M.fOO. évi ápril. hó J4. napján.
Tonhaiser József,

kir. b. végrehajt**.

Itt. NB
111.

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. jbíróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a barsniegyei 
népbank végrehajtattalak Tóth l ’éter végre
hajtást szenvedő elleni 100 frt tőkekövetelés 
és jar. iránti végrehajtási ügyében a lévai 
kir. jarásliiróság területén lévő a nemes-oroszi 
Sl ik számú tjkvben felvett ingatlanokra az 
árverést 44J frt ezennel megáliapitott kikiál
tási ínban elrendelte, éa hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1990. evi junius ho 
5-ik napján d e. 10 órakor nemes-oroszi 
község hazánál megtartandó nyilvános árve
résen a megáliapitott kikiáltási áron alól it 
eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10" u-át vagyis 44 ftt. 
Jtt krt. (SS korona 40 fillért) készpénzben, 
vagy az lss|. LX. t.-c. 42. íj ában jelzett 

1 árfolyammal számított és az 1ISS1 : évi ttov.
hó 1 én 3333. sz. a kelt igazságügymimsteri 

* rendelet s íj ábau kijelölt óvailékképes érték 
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az lSsl : LX. 1 -ez. 170. íj-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előlegen elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Léván. l'.MHt. é\ i március hó JJ. 
napján A lévai kir jhiróság mint telek
könyvi hatóság.

Pogány,
k ir .  jb iró .




